
a drótot vezessük vissza a virág-
szirom első két gyöngyén. 4 Ezu-
tán már csak hét gyöngyöt fűzzünk 
fel, a gyűrűn megint egy gyöngyöt
átugrunk és a következőn áthúz-
zuk a drót végét. Ezt a folyamatot 
négyszer megismételjük. Ha a vé-
gére értünk, akkor már csak négy 
gyöngyöt fűzzünk fel és a drótot 
vezessük vissza a virágszirom első 
két gyöngyén. A drót mindkét végét 
csavarjuk meg és vágjuk le. A kész 
virágot kössük rá pamutzsinórral a 
kulcstartóra.  

 GYÖNGYFŰZÉS

Szívélyes
virágvarázslat
1 Fűzzünk fel tizenkét kása-
gyöngyöt egy kb. 60 cm hosszú 
drótra. A jobb drótvéget fűzzük 
át a másik vég első gyöngyé-
be úgy, hogy egy gyűrű kelet-
kezzen. 2 Egy akrilgyöngyöt húz-
zunk mindkét drótra és végül 
fűzzük egyik drótvéget balról jobb-
ra, a másikat jobbról balra a szem-
ben levő oldal gyöngyébe. 3 A jobb 
drótra fűzzünk fel tíz gyöngyöt. A kör 
egyik gyöngyét és a drót  végét húz-
zuk át a következő gyöngyön, így 
keletkezik az első virágszirom. Most 

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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AL APANYAG

 Kásagyöngy 
 Telített színek. 
Méret: Ø kb. 4,5 mm
Furat: Ø kb. 1,2 mm
Tartalom: kb. 200 db

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, piros-30, zöld-50, 
világoskék-61, fekete-90
A színek számát kérjük megadni! 
 70 06 83 ..  17 g/doboz ......................  380,— 

 Olajfa - kulcstartó szív 
Különbségek az erezetben, 
méretben és formában előfor-
dulhatnak. Erős karikával és 
kulcstartóval. 
Méret: kb. 40 x 40 mm
Vastagság: kb. 5 mm
 10 23 54  per  db  ..............................  1.170,— 

 Akrilgyöngy keverék - 
Candy 
Méret: Ø kb. 8 és 10 mm
Furat: Ø kb. 2 mm
Tartalom: kb. 650 db
 70 08 16  250 g/ cs.  ..........................  3.030,— 

 Sárgarézdrót 
 Szín: arany
Vastagság: Ø 0,3 mm 
 60 00 30  25 m/tekercs ......................  330,— 

 Viaszozott pamutzsinór 

Vastagság: Ø kb. 1,5 mm
Szín: fekete
 70 09 43  10 m/ cs.  ..............................  680,— 
 70 05 40  125 m/tekercs .................  6.630,— 

 Ékszerész - elővágó 

Hossz: kb. 110 mm
 70 07 80  per  db  ..............................  1.090,— 

 Az alapanya-
gokhoz

https://www.winklerschulbedarf.com/hu/Items/Search?Keyword=BTFJ20Blume&ga=bt#1
https://www.winklerschulbedarf.com/hu
https://www.winklerschulbedarf.com/hu/cms/basteltipps

