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Gyönyörűszép barkácsmunka az előkészítő órákra, már a 
gyöngyök felfűzése egy nyugtató, meditációs tevékenység.

1 A pamutzsinórról kb. 60 cm-t le-
vágunk és a rózsafűzér fém medál-
jának egyik oldalán lévő karikáján 
keresztül jól elcsomózzuk. 2 Majd a 
minta alapján a 6 mm és a 8 mm 
átmérőjű fagyöngyöket felfűzzük és 
hurkot kötünk. Ezeket a körmünkkel 
a gyöngyök közelébe eltoljuk. A mad-
zagvégeket a rózsafűzér fém me-
dáljának másik, oldalsó karikájába 

 BARKÁCSOLÁS FAGYÖNGYÖKKEL

Rózsafűzér

fűzzük, majd elcsomózzuk. 3 A pa-
mutzsinórról kb. 20 cm-t levágunk 
és a véget a medál alsó karikájába 
csomózzuk be. A gyöngyöket és 
a csomókat ismét a minta alapján 
elhelyezzük. 4 Végül a fakeresztet 
elcsomózzuk. 5 Az elálló madzag-
végeket lerövidítjük, egy gyöngy fu-
ratába toljuk és esetleg egy csepp 
ragasztóval rögzítjük.
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Fagyöngyök
Polírozott, nyálhű és furattal.

Színek + számok:  
fehér-01, natúr-03, sárga-10, narancs-20, 
kárminpiros-30, pink-40, világoszöld-51, 
mohazöld-59, középkék-65, sötétkék-69, 
lila-74, sötétbarna-89, fekete-90, kevert-99
A színek számát kérjük megadni!
Méret: Ø kb. 6 mm, furat: Ø kb. 2 mm
 700660 ..  kb. 125 db/ cs.  .................  350,— 
Méret: Ø kb. 8 mm, furat: Ø kb. 2,3 mm
 700661 ..  kb. 90 db/ cs.  ...................  350,— 

 Fém - medálok rózsafűzér-
középrész  - nikkelmentes
Méret: kb. 15 x 19 mm
Karika: Ø kb. 1 mm
Szín: platina
 700417  per  db  .................................  120,— 

 Fakereszt - PAX  - kb. 40 x 20 mm
Vastagság: kb. 5 mm
Furat: Ø kb. 2 mm

Színek + számok:  
natúr-03, szarvasbarna-81, mogyoróbarna-89
A színek számát kérjük megadni!
 700674 ..  per  db  .............................  150,— 

 Lüszterezett - 
viaszozott pamutzsinór 
Szín: fekete
Vastagság: Ø kb. 1 mm
 700033  per  fm  ...................................  50,— 
 700539  150 m/tekercs .................  6.440,— 
Zsákot vagy bőrtáskát kérjük hozzárendelni:

Chiff onzsák - 9 x 12 cm

Színek + számok: 
fehér-01, krém-02, sarga-10, narancs-20, 
piros-30, borvörös-32, világoszöld-51, 
tengerészkék-67, orgona-72
A színek számát kérjük megadni!
 501764 ..  6 db/cs. ...........................  610,— 

Pamutzsák - 9 x 11,5 cm
Alapanyag: 100 % pamut
Minőség: 110 g / m²
Szín: fehér
 500935  per  db  .................................  230,—  
  10   db -tól .............................  210,— 
  100   db -tól ...........................  190,— 

 Nyakba akasztható 
táska - bőr  
Előstancolt 
lyukakkal és 
felszerelt patenttal, 
két darab fonózsinórral
Méret: kb. 7,5 x 9 cm
 501172  per  db  .................................  660,— 
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Gyűrű

Gyöngy Ø 8 mm

Gyöngy Ø 6 mm


