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BEVEZETÉS 

A gyöngy szeretete nagyon régen kezdődött. Az emberek már az ős
korban használták a természetes anyagokat, ásványokat ékszerkészítéshez. 
A különböző korok kultúrája más-más divatot hozott a gyöngyviseletben. 
A „múlt században még a magyar parasztok is tájilag jellegzetes éksze
reket viseltek". Nyakékek, fülbevalók, karkötők, gyűrűk, gyönggyel dí
szített főkötők, ruhák jelentették egyes tájakon a gazdagságot, társadalmi 
hovatartozást. Voltak hétköznapi és ünnepi viseletek. A gyöngynek, 
gyöngysornak varázslatos erőt is tulajdonítottak. Egyes tájakon szemmel 
verés ellen viselték. A fülbevalóknak gyógyító erejük volt. Pl. elűzték a 
fejfájást. Természetesen nagyon sokféle formában és anyagban jelentek és 
jelennek meg a gyöngyök. Felhasználási módjait örököltük őseinktől, de 
ma már újabb formákkal is kísérleteznek az iparművészek. Legelterjed
tebb a fűzés, hímzés és szövés. Kevésbé ismert a gyöngyhorgolás, kötés. 

Lányommal együtt elhatároztuk, hogy közreadjuk mindazt, amit évek 
sora alatt készítettünk először a magunk örömére, majd később másoké
ra is. Néhány éve még csak kísérleteztünk a gyöngyfűzés különböző 
módjaival. Azóta már sok mindent kipróbáltunk, és eljutottunk oda, hogy 
kedvet kaptunk a tervezéshez. Sorban születnek az új ötletek és sokan ta
nulták meg környezetünkben azt, hogy milyen öröm gyöngyöt fűzni. Első 
kötetünk a tavasz jegyében készült. Egyszerű, de mutatós virágokat ké
szíthetünk kisebb gyerekekkel is. Türelemtől és kitartástól függően pró
bálkozhatunk nehezebb díszekkel. Remélem a könyvben talált minták 
alapján többen csatlakoznak a gyöngyöt szeretők táborába. Kellemes idő
töltést, jó szórakozást kívánunk! 
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HASZNOS TUDNIVALÓK 
AZ ANYAGOKRÓL ÉS ESZKÖZÖKRŐL 

GYÖNGY: 
Készíthetünk papírból, gyurmából (hőre keményedő), szárított növé

nyi részekből stb., de az üzletekben széles választék áll rendelkezésünkre 
üveg- és műanyag gyöngyökből. Ha tudjuk, hogy mit akarunk készíteni, 
könnyebb a dolgunk, mint ha először gyöngyöt vennénk, és ahhoz keres
sük a mintát. 

Kabalák, állatfigurák készítéséhez legszebb a 2,5-3 mm nagyságú, ék
szerek készítéséhez a 2 mm-es kásagyöngy. Minél egyenletesebb a sze
mek kidolgozása, annál szebb lesz az elkészült darab. A szalmagyöngy 
(2-4-6-10 mm hosszú üveg csövecske ) szintén alkalmas dísz és ékszer
készítésre. Figyeljünk arra is, hogy az áttetsző és telt színű gyöngyöket egy 
minta készítése közben lehetőleg ne keverjük. 

Üzletekben kásagyöngyből általában 1,5 dkg-os a legkisebb kiszerelés. 
Ez a mennyiség kb. 1000-1100 darabot tartalmaz. A 3 mm nagyságú (gye
rekfűző gyöngynek is nevezik) csomag kb. 600 darabot. Nagyobb átmérő
jű gyöngyöket - 10 mm - akár darabra is vehetünk. Ezek általában egyso
ros nyakláncok készítéséhez vagy mintázáshoz jók. A könyvben szereplő 
leírásokban grammban adjuk meg a szükséges mennyiséget. 

FŰZŐSZÁLAK: 
Damil - hétköznapra szánt ékszerekhez, kabalafigurákhoz. Beszerez

hető horgászboltokban; kabalákhoz, állatfigurákhoz a 0,25 vagy 0,30 jel
zésűt, ékszerhez ennél vékonyabbat használjunk. 

Bőrvarró cérna (Gral vagy Devlon) - ünnepi, elegáns ékszerekhez. 
Beszerezhető cipészkelléket forgalmazó helyen. 60-as vagy 80-as számo
zásút válasszunk, és lehetőleg dupla szállal dolgozzunk! 

Gumicérna - karkötőkhöz, hajpánthoz. 
Drót - állatok, kabalák, dísztárgyak készítéséhez. Kétféle méretet ér

demes tartani: 0,28-as és 0,35-ös számozásút. Az elsőn virágokat tudunk 
készíteni, míg a másodikon főként állatfigurákat. 

Mielőtt munkához látunk, próbáljuk ki, hány szál fér át a gyöngyön, 
amiből fűzünk. 
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EGYÉB ANYAGOK: 
- Bizsu alkatrészek: nyaklánc és karkötő kapcsok, fülbevaló akasztók, 

láncvégek, csomórejtők, kitűző alapok, francia csat alap stb. 
- szalagok, bársony anyag 

A MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK, SZERSZÁMOK: 
- munkaasztal (kellően megvilágított, textillel borított legyen) 
- dobozok tárolásra és fűzéshez (pl. margarinos doboz teteje) 
- ollók - egy drótvágáshoz és egy cérnavágáshoz 
- gyöngyfűző tű, mely speciális, a kásagyöngyhöz használható 
- pillanatragasztó 
- öngyújtó, gyertya 
- gyöngyszövő léc, gyöngyszövő keret 
- fogó (lapos vagy kúpos) 

JELÖLÉSEK A KÖNYVBEN: 
A könyvben található mintákat rajzos formában közöljük. Mellette 

szöveges segítség található. Minden mintánk drótra készült, biztosan lesz 
olyan, akinek először furcsa lesz dróton fűzni. A sorok állítását mindig se
gíteni kell a megfelelő irányba, mert nem ugrik helyére magától a sor. 

A figurák nehézségi fokát lepkékkel jelöltük 
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könnyű közepes nehézségű nehezebb vagy hosszabb 
ideig készülő munka 



A MUNKA ELKEZDÉSE: 
A szálat az első és második soron egyszerre fűzzük át úgy, hogy a má

sodik soron az egyik drót balról, a másik jobbról menjen át. A további so
rokban is mindkét drótot átvezetjük, vagyis szembefűzzük a drótokat. 

Síkban fűzés: A sorok laposan , egymás mellett helyezkednek el. 

Térben fűzés: oldalról nézve a figurát, a drót cikk-cakk vonalban 
fut. Ez biztosítja a belül üreges forma kialakítását. Pl. háta-hasa a kabala
állatnak. 

Befejezés: A drótszálakat keresztben egymásra téve összetekerjük. A vé
gét kb. 2 mm hossz után levágjuk, és elrejtjük a sorok között. 
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BÁLINT-NAPI SZÍVEK 

1. kezdés 

akasztó 

akasztó 

kezdés 

oldalról nézve 

oldalról nézve: 
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1. FÜLBEVALÓ ÉS GYŰRŰ 

HOZZÁVALÓK: Kb. 1/4 dkg piros 2 mm-es kásagyöngy, 3x50 cm és 2x10 
cm drót (olyan, ami háromszor átfér a gyöngyön), 1 pár fülbevaló akasztó. 

A FŰZÉS MENETE: Két gyöngy széles, 20 szem hosszú csíkot készítünk. 
Kezdésnél 4 szem gyöngyöt fűzünk az egyik 50 cm-es drót közepére, azu
tán az egyik véget még egyszer átfűzzük - kört alakítva vele - de már csak 
két szemen. Így kialakul az első két sorunk (rajz). Ezzel két szálra osztot
tuk a drótot. A folytatás a következő: az egyik drótra felfűzünk újabb 2 
szemet, a másik drótot szemben átfűzzük ugyanazokon a szemeken. 
Amikor a csík végére értünk, az egyik drótot átvezetjük a kezdő soron. 
Összefogjuk a két drótot és a gyöngy tövénél összetekerjük. A felesleget 
levágjuk. Akasztót készítünk. Az egyik soron átfűzzük a 10 cm-es drótot, 
összetekerjük, visszahajtjuk úgy, hogy egy karikát formázzon. Ebbe a 
részbe akasztjuk a fülbevaló akasztót. Végül szív formára hajtjuk a pán
tunkat. Elkészítjük a párját, s ha van kedvünk, gyűrűt is készíthetünk 
ilyen módon. A gyűrűt fűzhetjük 3 szem szélesre is. Hosszát az ujj mé
rete határozza meg. 

2. FÜLBEVALÓ, NYAKLÁNC MEDÁLLAL, CSOMAGKÍSÉRŐ DÍSZ 

HOZZÁVALÓK: Kb. 1 dkg 2 mm-es piros kásagyöngy, 3x50 cm, 3x20 cm 
drót (háromszor férjen át a gyöngyön), 1 pár fülbevaló akasztó, 1 db nyak
lánckapocs, 1 db csomórejtő kapocs, rövid lánchoz 50 cm damil vagy 
gyöngyfűző cérna. 

FŰZÉSE: A szív, amelyet készítünk két rétegű lesz a fűzés módja miatt. 
Ha oldalról nézzük, a sorok kissé eltolva fekszenek egymás mellett, a drót 
pedig cikk-cakk vonalban fut. A rajz szerint a szív aljától indulunk el. 50 
cm-es drótra fűzünk 6 szem gyöngyöt. Középre húzzuk. Bal kézbe fog
juk és a jobb felé kiálló drótvéget - kört alakítva vele - átvezetjük még 
egyszer 3 szemen. Így elkészül az első 2 sor. A drót kétfelé áll. A további
akban úgy haladunk, hogy az egyik szálra felfűzzük a megfelelő számú 
gyöngyöt, majd a másik szálvéggel szembefűzünk ugyanazokon a szeme
ken. Így jutunk a rajz szerint felfelé a sorokon, míg elérjük a 10. sort. 
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Amikor mindkét drótot átfűztük a 10. soron, szükségünk lesz egy újabb 
szál drótra (20 cm), melyet harmadik szálként befűzünk a középső szem 
gyöngybe. Így 2 pár drótunk lesz, amin külön-külön elkészítjük a szív fel
ső íveit. Szintén ebben a sorban akasztjuk a helyére a fülbevaló akasztót, 
a medálnál pedig egy csomórejtő kapcsot használunk akasztóként (medál
nál a sötétebb színnel jelölt gyöngyöt is elrejtjük a kapocsban). A befeje
ző 2 szem után a drótot összetekerjük, elvágjuk és visszahajlítjuk a forma 
belsejébe. Egysoros nyakláncot fűzünk, vagy keskeny bársonyszalagra 
akasztjuk a medált. 

Ezt a fajta szívet felhasználhatjuk csomagkísérő ajándéknak is. Akkor 
ezüst- vagy aranyszálra kötjük. Természetesen bármilyen színből készít
hetjük. 
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LILIOM 

1. szirom 
(6 db) 

2. levél 
(1 vagy 2 db) 

3. porzó 
(3-5 db) 
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HOZZÁVALÓK: Legszebb, ha apró kásagyöngyből készítjük vékony dróton. 
Szükséges 7 vagy 8 db 25 cm-es, 3-5 db 10 cm-es drót és kb. 3 g fehér, 
sárga vagy narancssárga gyöngy a szirmoknak, 20 szem zöld a leveleknek, 
néhány barna, arany szem a porzóknak. 

A LILIOM FŰZÉSE: A szirommal kezdjük a fűzést. Az egyik drót közepére 
fűzünk 3 szem gyöngyöt, majd kört alakítva még egyszer átfűzzük 2 sze
men (1. rajz). A továbbiakban a rajzról olvasva haladunk végig úgy, hogy 
az egyik drótra fűzzük a sor összes szemét, a másik dróttal szembefűzünk 
ugyanazokon a szemeken. A sorok laposan, egymás mellett helyezkednek 
el. A szirom utolsó sora után a két szál drótot összetekerjük. 6 szirmot ké
szítsünk el! 

A levél fűzési technikája hasonló, csak zöldből fűzzük. A szemek itt 
egyesével helyezkednek el egymás alatt (2. rajz). 

A porzókat a következőképpen készítjük: kb. 10 cm-es drótra fűzünk 
1 szem gyöngyöt, majd visszahajtás után összetekerjük szorosan (3. rajz). 

A VIRÁG ÖSSZEÁLLÍTÁSA: A porzókat és a szirmokat egy csokorba fogjuk. 
Belül a porzók, kívül a szirmok. Egyszerre az összes drótot összetekerjük 
kb. 2 cm hosszan. Itt hozzáfogjuk a levelet, és továbbtekerjük. 

A liliom szárát a kívánt hosszúságnál levágjuk. Végül a szirmokat kife
lé hajlítjuk hogy tölcsért formázzanak. 
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TULIPÁN 

1. szirom 
(6 db) 

a fűzés 
iránya 

2. levél 
(1 vagy 2 db) 

3. porzó 
(3 db) 
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HOZZÁVALÓK: Szirmoknak kb. 1/2 dkg 2 mm-es piros vagy sárga, levél
nek kicsit kevesebb zöld kásagyöngy. 7 vagy 8 db 28 cm-es 0,28-as drót. 
(Fontos, hogy a drót kétszer átférjen a gyöngyszemeken!) 

A FŰZÉS MENETEI A szirommal kezdjük. Az egyik drót közepére fűzünk 
3 szem gyöngyöt, majd az egyik véget - kört alakítva vele - még egyszer 
átfűzzük 2 szemen. Így elkészül az első két sorunk. A továbbiakban a rajz
ról olvasva haladunk úgy, hogy az egyik drótra fűzzük a sor összes szemét, 
a másik dróttal szembefűzünk ugyanezeken a szemeken. A sorok egymás 
mellett helyezkednek el síkban. A szirom utolsó sora után a két szál dró
tot összetekerjük. Még 5 szirmot készítünk el hasonló módon, mindet 
újabb drótra fűzve. 

A levelet a rajzról olvasva zöld gyöngyből fűzzük meg. Technikája 
megegyezik a szirom fűzésével. 

Ha valaki porzókat is szereme készíteni, akkor kb. 10 cm-es drót két
harmad részéhez fűzzön 1 szem gyöngyöt, majd visszahajtás után tekerje 
össze a drótot szorosan. 

A VIRÁG ÖSSZEÁLLÍTÁSA: A porzókat és a szirmokat egy csokorba fogjuk. 
Belül a porzók, kívül a szirmok. Egyszerre az összes drótot összetekerjük 
kb. 2 cm hosszan. Itt hozzáfogjuk a levelet, és továbbtekerjük. A tulipán 
szárát a kívánt hosszúságnál levágjuk. Végül a szirmokat, a porzókat, a le
velet megigazítjuk. Lehet belőle bimbó vagy kinyílt virág. 
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MARGARÉTA 

Kedves jászberényi barátnőm, Szabó Zsóka mintája alapján 

1. szirom 
(8-10 db) 

3. levél 
(1 db) 

16 

2. porzó 
(1 db) 

4. levél 
(2 db) 



HOZZÁVALÓK: Kb. fél dkg 2,5-3 mm-es fehér, 20 szem zöld kásagyöngy, 
1 szem 5 mm-es sárga gyöngy. A szirmokhoz 8-10x25 cm, a levelekhez 
3x15 cm, a porzókhoz 1x10 cm drót (kétszer férjen át a gyöngyön). 

A MARGARÉTA FŰZÉSE: A szirommal kezdjük a fűzést. Az egyik drót köze
pére fűzünk 3 szem fehér gyöngyöt, majd az egyik végét - kört alakítva ve
le - még egyszer átfűzzük 2 szemen. Így elkészül az első két sorunk. A to
vábbiakban a rajzról olvasva haladunk végig úgy, hogy az egyik drótra fűz
zük a sor összes szemét, a másik dróttal szembefűzünk ugyanezeken a sze
meken. A sorok laposan egymás mellett helyezkednek el. A szirom utolsó 
sora után a két szál drótot összetekerjük. 8-10 szirmot készítsünk el! 

A PORZÓT A KÖVETKEZŐKÉPPEN FŰZZÜK MEG: kb. 10 cm-es drótra fűzünk 1 szem 
gyöngyöt, 2 cm-t visszahajtunk, és szorosan összetekerjük. 

A leveleket hasonló technikával készítjük el a rajzról olvasva a zöld 
gyöngyből. 

A VIRÁG ÖSSZEÁLLÍTÁSA: A porzókat és a szirmokat egy csokorba fogjuk. 
Belül a porzók, kívül a szirmok. Egyszerre az összes drótot összetekerjük 
kb. 2 cm hosszan. Itt hozzáfogjuk a levelet, és továbbtekerjük. A margaré
ta szárát a kívánt hosszúságnál levágjuk. Végül a szirmokat kifelé hajlítjuk, 
hogy szétterüljenek. A leveleket ívben kifelé szintén megformázzuk. 
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ÁRVÁCSKA 

1. szirom 
(2 db) 

2. szirom 
(2 db) 

3. szirom 
(1 db) 

18 

4. levél 
(2 db) 



HOZZÁVALÓK: 5X40 cm, 2x30 cm drót (0,28-as), kb. 5 g citromsárga, 2 g 
sötétlila, 2 g zöld 2 mm-es kásagyöngy. 

FŰZÉSE: A szirmokkal kezdjük a fűzést a 40 cm-es dróton. A szirmok 
formája ugyanolyan, csak a színeket variáljuk. 8 szem gyöngyöt fűzünk a 
drót közepére, és az egyik végével kanyart leírva újra átvezetjük 5 szemen. 
Így elkészült az első két sorunk. A két szál dróton folytatjuk a szirom fű
zését. Az egyik szálra a következő sor gyöngyét tesszük, a másik szálat ve
le szemben átvezetjük ugyanazokon a gyöngyökön. A rajzról olvasva 
ugyanígy elkészítjük a szirom többi sorát. A végén a szálakat összeteker
jük 2 cm hosszan, és félretesszük. A többi szirmot a rajz szerinti színezést 
figyelve készítjük el. Az elkészült szirmokat egy csokorba fogjuk, és 2 cm 
hosszan összetekerjük. A következőképpen helyezkedjenek el: fölfelé, ki
csit hátrahajlítva a két sárga szirom, oldalra kétfelé a két lilával egyformán 
fűzött szirom, befelé hajlítva. A legtöbb lilát tartalmazó lefelé áll, és kicsit 
befelé görbítjük. 

A LEVÉL KÉSZÍTÉSE: A csúcsától kezdjük a 30 cm-es dróton. A rajz szerint 
vezetjük a drótot, és soronként haladunk a levél szélesebb része felé a már 
ismert módon. A 4. sorban a levélnek cakkos szélet készítünk. A sorban 
lévő 3 szem gyöngyön az egyik drótot áthúzzuk. A másikra 1 szemet fű
zünk, átvezetjük szemben 2 szemen. Itt 1 szem lemarad. Ez adja a min
tát. A 6. és 8. sorban hasonlóan járunk el. A levél alján a drótokat összete
kerjük. 

A VIRÁG ÖSSZEÁLLÍTÁSA: AZ összetekert virághoz fogjuk a leveleket, és együtt 
továbbtekerjük. A megfelelő hosszúságnál levágjuk a drótot. Még egyszer 
megigazítjuk a szirmokat. 
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NŐSZIROM 

1. belső szirom 
(3 db) 

20 

2. külső szirom 
(5 db) 

3. levél 
(3 db) 



HOZZÁVALÓK: Legszebb, ha apró kásagyöngyből készítjük vékony dróton. 
Szükséges 11 db 30 cm-es drót, kb. fél dkg kék vagy lila gyöngy a szir
moknak, 3 g zöld a levélnek. 

A VIRÁG FŰZÉSE: A belső szirmokkal kezdjük a fűzést. Az egyik drót kö
zepére 5 szem gyöngyöt fűzünk, majd a rajz szerint kanyarodva átfűzzük 
az egyik végét 3 szemen. A továbbiakban a rajzról olvasva haladunk végig 
úgy, hogy az egyik drótra fűzzük a sor összes szem gyöngyét, a másik 
dróttal szembefűzünk. A sorok laposan, egymás mellett helyezkednek el. 
A szirom utolsó sora után a két szál drótot összetekerjük. A külső szirmo
kat a 2. ábráról, a leveleket a 3. ábráról olvassuk le! A belső sziromból és 
levélből hármat, a külső sziromból ötöt készítünk. 

A VIRÁG ÖSSZEÁLLÍTÁSA: Amikor kész a 8 szirom, a belső hármat összefog
juk, és összetekerjük annyira, hogy ne essen szét, majd hozzáfogjuk a kül
ső szirmok drótjait is, és továbbtekerjük kb. 2 cm hosszan. Itt a leveleket 
is a szárhoz csavarjuk, és kb. 10 cm hosszan továbbtekerjük. A felesleget 
levágjuk. Végül a szirmokat a következőképpen állítjuk be: a három bel
sőt egymással szembe befelé görbítjük, a külső ötöt finoman kifelé (víz
szintes alá) hajlítjuk. A leveleket 2-2 szirom között helyezzük el úgy, hogy 
fölé nyúljanak a virágnak. Az összetekert szárat megfelelő hosszúságnál 
levágjuk. 
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SZEGFŰ 

1. porzó 
(1 db) 
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HOZZÁVALÓK: 9X20 cm, 4x25 cm, 4x35 cm vékony drót (0,28-as), kb. 4 g 
piros, 1 g zöld 2 mm-es kásagyöngy. 

FŰZÉSE: A porzóval kezdjük a virág készítését, a különböző formájú 
szirmokkal folytatjuk. Az 1. rajz szerint felfűzünk a 20 cm drótra 4 szem 
gyöngyöt, 1 szemet megkerülve 3 szemen visszafűzünk. Újabb 4 szem
mel megismételjük. A drót két végét összetekerjük. A 2. ábrán látható 
szirom következik. 8 szem gyöngyöt fűzünk a 20 cm-es drót közepére, 
majd az egyik drótvéget újra átvezetjük 5 szemen. A két szál dróton foly
tatjuk a szirom fűzését. Az egyik szálra a sorban következő 5 szem gyön
gyöt tesszük, a másik szálat vele szemben átvezetjük ugyanazokon a 
gyöngyökön. A rajzról olvasva ugyanígy elkészítjük a szirom többi sorát. 
A végén a szálakat összetekerjük, levágjuk. 4 db ilyen szirmot készítünk. 
Csokorba fogjuk közepén a porzóval, és összetekerjük kb. 1 cm hosszan. 
A következő 4 szirmot a 3. ábra szerint fűzzük meg a 25 cm-es drótokon. 
6 szem középre kerül. Ugyanezzel a szállal visszakanyarodunk a 3. szem
be, újabb 1 szem felfűzése után átfűzünk a kezdő 5 szemen. A már leírt 
módon megfűzzük a szirom többi részét. A 4. rajz szerint hasonló mó
don készítjük el a 3 legnagyobb szirmot a 35 cm-es drótokon. Néhány 
sorban a drótokat nem fűzzük át a sor egészén. Figyeljük a rajzot! Ami
kor minden szirmunk kész, egy csokorba fogjuk, és összetekerjük. Utá
na készítjük el zöldből a virág összenőtt csészeleveleit. Az összetekert 
szirmok alatt kezdjük az 5. ábra alapján. A 30 cm-es drótra 10 szem 
gyöngyöt fűzünk fel, az első szembe visszakanyarodunk. Ez a kör fogja 
össze a szirmok tövét. Hogy szorosan álljon az összefogó rész, a követ
kező sorban úgy haladunk, hogy két szemen átöltünk, 1 újabb szemet 
felfűzünk, 2 szemen átöltünk, 1 szemet felfűzünk. Így a felére fogy a kö
rünk, és szorosan tart. Még 4 ilyen sort készítünk, de már csak: 1 szem 
alatt, 1 szemet fűzünk, 1 szem alatt stb. ismétlésével. A végén a drótot 
visszadugjuk a zöld rész alá. Végül három-négy levelet készítünk a szoká
sos fűzéssel. A szárhoz csavarjuk, megfelelő hosszúságúra vágjuk. A szeg
fű szirmait és leveleit elrendezzük. 
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HÓVIRÁG 

1. szár 

3. szirmok 
(3 db) 

a levél illesztési helye 
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HOZZÁVALÓK: Szükségünk van 1x50 cm+1x30 cm vastagabb (0,35 mm) 
és 3x25 cm vékonyabb (0,28 mm) drótra, kb. 3 g teltszínű fehér és ugyan
ennyi zöld 2 mm-es kásagyöngyre. Rajzunkon az üres körök a fehér színt 
jelölik. 

A FŰZÉS MENETE: A virág száránál kezdjük az 50 cm-es vastagabb dróton 
úgy, hogy 7 szemet fűzünk fel. Kb. 15 cm maradjon ki a drót végéből! Egy 
szem megkerülése után visszafűzünk a 6 szemen, és még 45-öt fűzünk a 
drótra (rajz!). Ezen a végén is megkerülünk 1 szemet, és visszakanyaro
dunk a szár kiinduló pontjáig. Itt kilépünk a dróttal a szárból, és a két szál 
dróton elkészítjük a virág közepét. A következőképpen haladunk: az egyik 
drótra fűzünk 2 szemet, a másikkal szemben átfűzünk ugyanezeken a 
szemeken. Így haladunk a minta aljáig a rajzról olvasva. Hogy tömör kis 
közepet kapjunk, a sorokat harmonikaszerűen összenyomjuk. A drót ol
dalról nézve vvvv formát mutat. A végén a drótot összetekerjük és levágjuk. 

A szirmokat a virág közepének 3. és 4. sorába készítjük a vékony dróton. 
A két sorban 6 szem gyöngyünk van. Kettő-kettő alá befűzzük a 25 cm-es 
drótokat, és megfűzzük a 3 szirmot. A rajz szerint, szembefűzéssel dolgo
zunk. A végeket összetekerés után levágjuk és befelé hajtjuk. 

Utoljára a levél kerül sorra. A 30 cm-es vastag dróton fűzünk. A tete
jétől kezdjük a már ismert technikával. 14 db 3 szemes sort készítünk a 
levél közepén. Az alját a szárhoz csavarjuk, a maradék drótot elrejtjük a 
szárban. 

A VIRÁG BEÁLLÍTÁSA: Hogy megfelelő formát kapjunk, a szárat ívben meg
hajlítjuk, a szirmokat kicsit befelé görbítjük, a levelet tetszés szerint a szár 
mellé igazítjuk. 
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IBOLYA 
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HOZZÁVALÓK: 2 X 5 0 + 4 X 2 0 cm vékony drót, kb. 3 g lila, 3 g zöld, 10 szem 
fehér, 1 szem narancssárga 2 mm-es kásagyöngy. 

Az IBOLYA FŰZÉSE: A virág szárával kezdjük a munkát. Az 50 cm-es drótra 
fűzünk 35 szem zöld gyöngyöt, majd az utolsó szemet a dróttal megke
rülve visszafűzünk az egész száron. A drótot igyekszünk úgy elhelyezni, 
hogy egyforma hosszú rész álljon ki belőle. Az egyik dróton elkészítjük 
a csészeleveleket. 7 szem gyönggyel a szárhoz hajlítjuk a drótot. A két 
drót találkozásánál kétszer megtekerjük a szálakat, így biztosítjuk, hogy 
ne mozduljon el. A három csészelevél elkészülte után a narancssárga 
gyöngyöt felfűzzük az egyik drótra, majd a másikkal szembefűzünk. 
A továbbiakban úgy fűzünk, hogy az egyik szálra kerül a megfelelő szá
mú gyöngy, a másik szállal ugyanazokon a gyöngyökön szembefűzünk 
(3. számmal jelölve). A sorokból kis tölcsért formálunk a fűzés során 
úgy, hogy a sorokat egymással szembe hajlítjuk. Amikor elértünk az 
utolsó sorig, a drótot a következőképpen vezetjük át. A 8 szem gyöngyön 
az egyik drótot teljesen áthúzzuk, míg a másikat csak 3 szemen, vele 
szemben. Itt elkészítjük az első szirmot is. (A sorok laposan egymás mel
lett helyezkednek el.) A szirom végén összetekerjük a drótot és levágjuk. 
A következő sziromhoz újabb szálat fűzünk be 3 szem gyöngy alá. Még 
4 szirmot készítünk így. 

A levél fűzéséhez szintén 50 cm-es drótot használunk. A levél csú
csától kezdjük, és a rajz szerint haladunk. A sorok egymás mellett lapo
san helyezkednek el, A levél alján az utolsó három szemet külön-külön 
fűzzük fel, és visszatekerjük a levél közepéhez. A két szál dróttal rögzít
jük a virág szárához szorosan úgy, hogy alulról számítva a 6. és 7. szem 
közé tekerjük. Utolsó simításként megigazítjuk a szirmokat, meghajlít
juk a szárat. 
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CIKLÁMEN 
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HOZZÁVALÓK: 1X30 cm, 4x25 cm, 2x50 cm drót (0,28-as), kb. 4 g ciklámen 
vagy sötétrózsaszín, 2 g világoszöld, 1 g sötétzöld 2 mm-es kásagyöngy. 

FŰZÉSE: A ciklámen virágával kezdjük a fűzést a 30 cm-es dróton. 15 szem 
felfűzése után a dróttal kört formálunk, és a rajz szerint az egyik végét 
3 szemen átvezetve szoros körré húzzuk össze. A két szál dróton folytat
juk a szirom fűzésével. Az egyik szálra 2 szem gyöngyöt teszünk, a másik 
szálat vele szemben átvezetjük ugyanazokon a gyöngyökön. A rajzról ol
vasva ugyanígy elkészítjük a szirom többi sorát. A végén a szálakat össze
tekerjük, levágjuk, és lehajtjuk a virág közepe felé. A második szirmot 
újabb 25 cm-es dróton fűzzük meg úgy, hogy a kezdő kör 3 szem gyön
gye alatt áthúzunk egy szálat. A már leírt módon megfűzzük a 2. szirmot. 
Így haladunk, míg mind az öt szirmunk elkészül. Hogy a virág megfele
lően álljon, az 50 cm-es drótot körben átvezetjük a szirmok 2 gyöngyből 
álló sorain. (Kb. ugyanolyan hosszú legyen a drót kiálló vége mindkét 
oldalon.) Szorosan összehúzzuk. A két drótot összefogva 40 szem gyön
gyöt fűzünk fel a szárnak. Hogy erősebb legyen a szár, az utolsó gyöngyöt 
a rajz szerint megkerüljük, és teljes hosszában visszafűzzük a drótot rajta. 
A szár tövénél levágjuk. 

A LEVÉL KÉSZÍTÉSE: Síkban dolgozunk. A csúcsától kezdjük a másik 50 cm-
es dróton. A rajz szerint vezetjük a drótot, és soronként haladunk a levél 
szélesebb része felé a már ismert módon. A 8. sorban a levélnek cakkos 
szélet készítünk. A sorban lévő 13 szem gyöngyön az egyik drótot áthúz
zuk. A másikra 2 szemet fűzünk, átvezetjük szemben 11 szemen. Itt 2 szem 
lemarad. Ez adja a mintát. A 10. sorban hasonlóan járunk el. A levél alján 
4-4 szem gyöngy külön kerül a drótra. Az előző sor közepéhez mindkettőt 
visszahajlítjuk, és egyszeri áttekerés után összefogjuk a két drótot. 15 szemet 
fűzünk rá. A virágszár alsó részéhez csavarjuk (két szem gyöngy közé), és 
visszafűzünk a levél aljáig. Itt fejezzük be. 

A VIRÁG BEÁLLÍTÁSA: A virág közepe lefelé, a szirmok felfelé álljanak. A szár 
felfelé ívelően indul, utána lefelé kanyarodik. A virág és a levél szárát te
kerjük lazán egymás köré. 
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KOKÁRDA 

1.ábra 2. ábra szalagok befűzése: 
új szál 

új szál 

3. ábra 

30 



„Rózsa alakú szalagcsokor, melyet sapkára vagy a kabát kihajtójára tűzve visel
nek. Rendszerint a nemzeti színekből állították össze, és nemzeti ünnepeken hordták." 

(Új MAGYAR LEXIKON) 

HOZZÁVALÓK*. Többféle nagyságú gyöngyből készíthető, de talán legszebb 
a 2-3 mm nagyság közötti szemekből. 3 cm-es kitűzőalapot, 140+30 cm 
drótot (0,28-0,30) és kb. 1 dkg gyöngyöt használunk fel. Zöldből kell a 
legkevesebb, kb. 60 szem, fehérből vagy ezüstből kétszer annyi, pirosból 
a fehér kétszerese. A fűzés mintája miatt nem lehet pontosan kiszámítani. 

FŰZÉSE: A kokárda közepén kezdjük zöld gyönggyel (1. ábra). Öt sze
met fűzünk a drótra, majd a drót egyik végét szembefordítva 3 szemen 
újra áthúzzuk. Kör lesz belőle, melyet a drót közepéhez igazítunk. Ez az 
első 2 sor. Még 2 zöld sort fűzünk, utána a kitűző-alapra rögzítjük az ed
digi részt. A két drótot átfűzzük a lyukakon hátra, majd a másikon előre. 
Ezután mindig félköröket készítünk, az egyiket le, a másikat felfelé igazít
juk. Síkban dolgozunk. Az egyik drótra fűzzük a gyöngyöket, hozzámér
jük a kör kerületéhez, és ha megfelelő a hossza, szembefűzzük a másik 
drótot rajta. 

2-2 fehér (ezüst) sort készítünk, és újra rögzítjük az alaphoz. 3-3 piros 
sor következik. Amikor az utolsó sorunk is elkészült, mégegyszer rögzít
jük az alaphoz, és visszafűzünk az utolsó előtti sorba a következőképpen 
(2. ábra): megszámoljuk, hogy hány szem gyöngy van a sorban, és ennek 
megfelelően helyezzük el a szalagokat. Például, ha 29 szem gyöngy van a 
sorban, abból levonunk 12-t (ez a két szalag szélessége), marad 17 szem. 
Ezt kettéosztjuk, 8-8 szem, és marad 1. Az utolsó előtti sorban tehát csak 
8-8 szem gyöngyön kell keresztülfűzni a drótot, utána kivezetjük a szála
kat. Az új drótot befűzzük a sor középső szemébe, így két pár drótunk 
lesz. Külön-külön megfűzzük a szalagokat - 8 sort - szembefűzéssel. Ha 
az osztás során nincs maradék (2. b. ábra), az új drótot egyszerűen két 
gyöngy közé illesztjük be. A szalag végén (3. ábra) az egyik szálra 5 piros, 
a másikra 5 zöld gyöngy kerül. Összetekerjük a drótot, és az utolsó sor 
közepéhez rögzítjük. A maradékot levágjuk. 
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MÉHECSKE 
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HOZZÁVALÓK: 70 cm drót (0,35-ös), kb. fél dkg citromsárga, 14 szem fe
kete vagy barna, 10 szem narancssárga gyerekfűzőgyöngy (2,5-3 mm). 

FŰZÉSE: A rajzon jelölt színekkel dolgozunk. Egy szem fekete és két 
szem citromsárga gyöngyöt fűzünk a drót közepére. A drót egyik végét 
fogva a rajz szerint még egyszer átfűzzük a citromsárga szemeken. Ez ket
téosztja a drótunkat. A továbbiakban a következőképpen haladunk. Egy 
sornak megfelelő gyöngyöt fűzünk az egyik drótra (pl. 2-3-4 szemet egy
szerre), majd a másik szál drótot szembefűzzük vele ugyanazokon a sze
meken. A sorokat harmonikaszerűen összenyomjuk. A szárnyakhoz érve 
az egyik drótra felfűzünk 21 szem gyöngyöt, ugyanezzel a szállal vissza
kanyarodunk a szárny kiinduló pontjához, és kétszer megtekerjük a dró
tot. A másik szállal szimmetrikusan megismételjük a műveletet. 2 szem 
következik, amelyiken mindkét szál drótot szembefűzzük, majd a hátsó 
szárnyakat készítjük el, hasonló módon az elsőkhöz. A rajz szerint hala
dunk tovább. A végén a két szál drótot összetekerve eldolgozzuk, és le
vágjuk a felesleget. 
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LEPKE 
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HOZZÁVALÓK: 5-6 g világoskék, 2 g citromsárga, 2 szem fekete 2 mm-es 
kásagyöngy, 3x60 cm, 1x80 cm vékony drót (0,28). Természetesen készül
het bármilyen színkombinációban. 

A LEPKE FŰZÉSE: Először a testét készítjük el. A 60 cm-es dróton kezdjük, 
hátulról haladunk a csápok felé. A rajzon csak a nehezebb részeknél raj
zoltuk be a drótok fűzésének vonalát. Először 3 szem kék gyöngyöt fű
zünk fel, a drót közepére húzzuk. Az egyik véggel egy kanyart leírva még 
egyszer átfűzünk 2 szemen. Így elkészült a két hátsó sorunk, és kétfelé 
osztottuk a drótunkat. A folytatás a következő: az egyik szálra fűzzük a sor 
összes gyöngyét, a másik szállal szemben átfűzünk ugyanezeken a szeme
ken. Így készítjük el az egész testet. Közben a sorokat harmonikaszerűen 
összetoljuk, ezért a test dupla lesz. Az utolsó sor után a két drótot kb. 5 cm 
hosszúra vágjuk. Mindkettőre felfűzünk l-l szem sárga gyöngyöt, 1 cm-t 
visszahajlítunk belőle, és szorosan megtekerjük a gyöngynél fogva. 

Az első szárnyakhoz ugyancsak a 60 cm-es drótokat használjuk. Az 
egyiket a csáptól számított 11., a másikat a 12. soron áthúzzuk úgy, hogy 
kétfelé egyformán álljon ki. Azért haladunk mindkét oldalon kifelé a szár
nyakkal, mert így szebb lesz az állása. Síkban fűzzük, a sorok laposan egy
más mellett helyezkednek el. Mindkét oldalon megfűzzük az első két sort 
(2 szemből áll) vigyázva, hogy ne rántsuk ki a drótokat. A fűzés szintén 
szemben halad, mint a testnél. A színek elhelyezését a rajzon tudjuk kö
vetni. A 10. sornál a csáp felől fűzött drótot csak 11 szemen fűzzük át, míg 
a másikat 13 szemen. Ez egy kicsit érdekesebbé teszi a szárnyat. A 11. sor
nál is a rajzot figyelve vezessük a szálakat! 

A hátsó pár szárnyat másképpen készítjük el. Elindulunk az egyik 
szárny végénél. Megfűzzük a minta szerint, utána átfűzzük a két szál dró
tot a test 13. és 14. során. A test másik oldalán a szárny vége felé haladva 
megfűzzük a párját. A drótvégeket összetekerjük, a fölösleget levágjuk. 

A lepke szárnyai részben fedik egymást. A beállításnál kicsit felfelé gör
bítjük mindet. 
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CSIBE 
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HOZZÁVALÓK: Kb. 5 g sárga gyerekfűzőgyöngy (2,5-3 mm), 10 szem pi
ros, 2 szem fekete, 100 cm-es drót (0,35) + 15 cm vékonyabb a csőr fű
zéséhez. 

A CSIBE FŰZÉSE: A hosszú szál közepére felfűzzük a csibe fejét kezdő 5 szem 
gyöngyöt. A drót egyik végét még egyszer átfűzzük 3 szemen. Így a kelet
kező hurokkal kialakul az első két sor. A továbbiakban a rajz szerint hala
dunk. Az egyik szál drótra fűzzük a megfelelő számú gyöngyöt, a másik 
szállal szembefűzünk ugyanazokon a szemeken. A csibénk „álló" figura, 
ezért a fűzés során az egyik sort előre, a másikat hátra kell hajlítani. Hogy a 
feje és a teste gömbhöz hasonló formájú legyen, ujjunkkal ívesre hajlítjuk 
a sorokat. A csibe szemeit sötétebb színnel jelöltük a rajzon. A csőrt utó
lag készítjük el, a szárnyakat viszont a testtel együtt. Amikor a 15. sorhoz 
érünk, az egyik drótra 12 szem gyöngyöt fűzünk, visszahajlítjuk a testhez, 
és kétszer megtekerjük. A másik dróton megismételjük. Tovább folytat
juk a testet szembefűzéssel. Amikor a test utolsó sorát is elkészítettük, 
megint külön-külön dolgozunk a drótokon. A rajz alapján fűzzük a csibe 
lábát a következőképpen: 2 szemet fűzünk a drótra, egyet megkerülve visz-
sza egy szemen, 3 szemet fűzünk, egyet megkerülve vissza két szemen 
stb. A nagyított rajzról olvassuk le! A másik dróton ezt megismételjük. 
A drótot átvezetjük a test utolsó során, és összetekerjük az első dróttal. 
Ha azt akarjuk, hogy szorosan álljon a csibe lába, az ujjakat tőnél csavar
juk meg kétszer. Három ujját előre, egyet hátra hajlítunk. 

A CSŐR FŰZÉSE: A vékonyabb dróton megfűzzük a két sort, majd befűzzük 
az illesztési helyre (két oldalról). Utána fűzzük meg a csőr másik felét. 
Végül a drót összetekerésével eldolgozzuk. 
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NYUSZI 
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HOZZÁVALÓK: 110 cm 0,35-ös drót, kb. 7 g 2,5-3 mm-es fehér gyerekfű
ző gyöngy, 3 szem fekete. 

FŰZÉSE: A (110 cm-es drót közepére felfűzünk egy fekete gyöngyöt. Ez 
lesz az orra. Hogy el ne csússzon, a dróttal kört alakítva újra átfűzünk a 
gyöngyön. A második sorban 4 szem gyöngyöt fűzünk az drót egyik felé
re, majd a másik szállal szembefűzünk (alsó sor). Mivel dróton dolgo
zunk, ügyelni kell arra, hogy a figura egyik sora a hasa, másik a háta lesz. 
A sorokat e szerint hajlítjuk le vagy fel. Ujjunkkal a háta oldalán lévő so
rokat ívben hajlítsuk meg, hogy szoros legyen a figuránk. Oldalról nézve 
a drótunk cikk-cakk vonalban halad. A rajz szerint haladunk a füléig 
szembefűzéssel. A fülénél az egyik drótot átvezetjük a soron következő 
10 szemen, a másikkal a következőképpen haladunk szembe: 4 szemen át
fűzzük a drótot, kijövünk a sorból vele; 23 szemet fűzünk rá, visszakanya
rodunk a 4. szembe, és az így kialakult kört meghúzzuk. Továbbvezetjük 
a drótot 4 szemen, majd újabb 23 szemmel elkészítjük a másik fület a 
7. szemnél. A fennmaradt 3 szemen át befejezzük a sort. A továbbiakban 
a rajz szerint szembefűzéssel dolgozunk. Az utolsó szem után összeteker
jük a drótot, és a fölösleget levágjuk. Végül beigazítjuk a figura füleit úgy, 
hogy oválisra alakítjuk, és a végeit kissé lehajlítjuk. A farkát szorosan vissza
hajtjuk a testéhez. 
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„ÁLLÓ" NYUSZI 
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HOZZÁVALÓK: 1X120 cm, 3x25 cm, 3x15 cm 0,35-ös drót (háromszor fér
jen át a gyöngyön!), kb. 10 g fehér, 4 szem piros, 2 szem fekete gyerekfű
ző gyöngy. 

FŰZÉSE: A 120 cm-s dróton, a fejénél kezdjük. 6 szemet fűzünk fel a 
drótra, középre húzzuk, majd az egyik végét megfogva még egyszer átve
zetjük 3 szemen. Így elkészült az első két sorunk. Folytatása: az egyik szál 
drótra felfűzzük a soron következő gyöngyöket, majd a másik szállal át
fűzünk ugyanezeken a szemeken. Mivel figuránk térbeli, ezért az egyik 
sort előre, a másikat hátra hajlítjuk. Így haladunk a rajzról olvasva a test 
aljáig. Az utolsó sornál új szál drótot füzünk be a középső gyöngyszembe. 
Így két pár drótunk lesz, melyen külön-külön elkészítjük a tapsi lábait. 

FÜLEK KÉSZÍTÉSE: A rajzon nyíllal jelölt helyre befűzzük az új, 25 cm-es 
szálakat, melyen a már ismert technikával megfűzzük a nyuszi füleit. Sík
ban dolgozunk. A végéhez érve a két szál drótot összetekerjük, a maradé
kot levágjuk. 

A MELLSŐ LÁBAK ÉS A FAROK KÉSZÍTÉSE: Ezekhez is újabb drótot - 15 cm -
használunk. A rajzon jelölt helyre befűzzük, és elkészítjük rajta a végta
gokat. A végén a drótokat összetekerjük, a fölösleget levágjuk. 

A FIGURA BEÁLLÍTÁSA: A füleket kissé befelé az orra felé hajlítjuk. 
A mellső lábakat és a farkat harmonikaszerűen hozzányomjuk a test

hez. Oldalról nézve a drótunk cikk-cakk vonalban hajlik. A hátsó lábakat 
síkban (sorok laposan egymás mellett) hagyjuk. 
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KOSÁRKA 

A kosár fülének rögzítése 
új szál 

A kosárka fülének mintája: 

A kosárka alja alulnézetből az 5. sor után 
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HOZZÁVALÓK: 120+40 cm vékony drót, 10 g szalmagyöngy, 4 g 2 mm-es 
kásagyöngy. Lehet ugyanolyan vagy egymáshoz illő színű. 

FŰZÉSE: A kosárkát a szájánál kezdjük, onnan haladunk a talpáig. Utol
jára a fület készítjük el. A 120 cm-es dróton kezdünk dolgozni. A rajz sze
rint az első sorban felváltva fűzünk egymás után 16-16 szem kása és szal
magyöngyöt. Visszaöltve az első szembe, kört alakítunk. A második sort 
innen folytatjuk: 1 szalma, 1 kása, 1 szalma felfűzésével visszaöltünk az 
első sorba, a kásagyöngybe, majd ismételve a mintát, körbehaladunk vele. 
(Háromszögeket kapunk.) A találkozásnál a sor aljáról 1 szalmán és 1 kásán 
feljutunk a háromszög tetejére. Innen indul a harmadik sor. (Ahol 3 szál 
drót fut, nehezen fér át. Óvatosan segíthetünk egy tű hegyével helyet csi
nálni a drótnak.) A harmadik sorban 3-3 szem kásagyönggyel kötjük össze 
a háromszögek tetejét úgy, hogy a csúcsot alkotó kásagyöngybe öltünk. 
4. sor: A minta egyezik a 2. soréval, de csak a nyolcadik szem kásagyöngy
be öltünk bele. Így haladunk körbe. A minta a fűzés során szűkül, ahogy 
összehúzzuk a drótot. A 4. sor végén felmegyünk egy szalmán és egy ká
sán. Az 5. sornál a csúcsok közé csak szalmagyöngyöt fűzünk. A kása
gyöngyön csak átöltünk. Kialakult a kosár oldala. Az alulnézeti rajzon lát
ható a kosár aljának elkészítése. Az 1. szalmán újra átfűzünk, majd 1 szal
ma, 1 kása, 1 szalma után a szemben lévő szalmán haladunk át. 1 szalma, 
1 kása, 1 szalma után a gyöngy tövénél eldolgozzuk a drótot. Így ovális 
alakot kapunk. 

A kosár fülét a 40 cm-es drótra fűzzük. Az első sor 3 szem gyöngyén 
- amely merőleges a kosár alján átfutó 2 utolsó sorra - átvezetjük a drótot 
úgy, hogy kb. egyforma legyen a két része. Külön-külön fűzünk rá 1 szal
mát, 1 kását, 1 szalmát, majd összefogjuk és folytatjuk. 7 kása és 6 szalma 
kerüljön rá. Ezután szétnyitjuk a drótot, és külön-külön fejezzük be a fű
zést. A drót végeit visszafűzzük a kezdő sor szemben lévő gyöngyeibe, és 
összetekerve a drótot, eldolgozzuk. 
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KOSÁRKA II. 

A kosárka fülének mintája - új szál 

1. sor 

piros zöld 
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HOZZÁVALÓK: 160+40 cm vékony drót (háromszor férjen át a gyöngyön), 
6 g piros, 4 g zöld kásagyöngy. Természetesen készíthetjük bármilyen 
színben, akár egy színből is. 

FŰZÉSE: A kosárkát a szájánál kezdjük, onnan haladunk a talpáig. Utol
jára a fület készítjük el. A160 cm-es dróton kezdünk dolgozni. A rajz sze
rint az első sorban felváltva fűzünk egymás után 4 szem zöld és 4 szem 
piros gyöngyöt. 8 szakasz zöld és ugyanannyi piros legyen! Visszaöltve az 
első 4 szembe (újra átfűzünk rajta), 3 piros, 3 zöld, 3 piros gyöngy felfű
zése után az első sor 4 zöld gyöngye alatt átfűzünk. Innen ismételjük az 
előző mintát addig, míg körbe érünk. A második sor végén az első minta 
felén átfűzünk - 3 piros, 2 zöld. Itt kezdjük a harmadik sort. 2 zöld, 3 pi
ros, 2 zöld után visszaöltünk a második sorba. Megint körbehaladunk a 
mintával. Közben a kosarunk szűkül. A sor végén 2 zöld 2 piros gyöngyön 
átfűzünk. Kezdjük a negyedik sort. Mindig 3 szemet fűzünk fel és vissza
öltünk az előző sor háromszögének középső gyöngyébe. Körbehaladunk. 
A sor végén 2 szem piroson felmegyünk és innen folytatjuk. Megismétel
jük az előző sor mintáját. Az 5. sorban a drótot l-l szem felfűzésével kör
bevezetjük a háromszög csúcsain álló gyöngyökön. Ebben a sorban 16 
szem gyöngyünk van. A 6. sor egyben a kosár talpa. 3 szem felfűzése után 
visszaöltünk az előző sor 1 szemébe. Innen ismétlünk. Amikor körbe
érünk eldolgozzuk a sor végén a drótot. Ezt a sort kifelé hajlítjuk, így a 
kosár megáll a talpán. 

A fület a 40 cm-es dróton fűzzük meg. Az első sor 4 piros gyöngye 
alatt átvezetjük a szálat. A fele álljon ki az egyik oldalon! 4-4 szem kerül 
mindkét drótra, 1 szemen szemben átfűzzük a drótokat. A rajz alapján 
fűzzük tovább. A kosár szemben lévő oldalán eldolgozzuk. 
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TOJÁS ALAKÚ DÍSZ 

Felülnézet: 

1. sor 
2. sor 
3. sor 

befejezés 
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HOZZÁVALÓK: 8 g szalmagyöngy, 2 g 2 mm-es kásagyöngy, 2 m vékony 
drót (háromszor férjen át a gyöngyökön). Mintánkon arany szalmagyön
gyöt és piros kásagyöngyöt használtunk. 

FŰZÉSE: Végig egy szál dróton fűzünk, az óramutató járásával ellentétes 
irányban. 6 szem kásagyönggyel (1. sor) kezdjük, melyet körré formálunk. 
3-4 cm drótot hagyjunk, hogy meg tudjuk fogni a darabot a kezdésnél! Az 
első 3 sort felülnézetben látjuk az első rajzon. A 2. sorban 1 szalmagyön
gyöt, 1 kásagyöngyöt, 1 szalmagyöngyöt (röviden: kása, szalma) fűzünk 
fel egymás után, és visszaöltünk a kásába. Még kétszer ismételjük. Így há
romszögek alakulnak ki. Az első háromszög szalmáján és kásáján újra át
haladunk. Innen kezdjük a 3. sort. 1 szalma, 1 kása, 1 szalma, visszaöltés a 
kásába. Kétszer ismételjük meg. Most laposabb háromszögeket kapunk. 
A 3. sort kiterítve még egyszer lerajzoltuk a további könnyebb leolvasás 
miatt. A 4. és 5. sor ugyanúgy készül, ezért csak az egyik mintáját rajzol
tuk le. A sorok végén még egyszer felmegyünk az első mintánk felén, s on
nan kezdjük az újabb sort. A 6. sorban 1 kása, 1 szalma, 1 kása, 1 szalma, 
1 kása kerül fűzésre. A 7.-ben 1 szalma, 1 kása, 1 szalma, 1 kása, 1 szalma 
következik. Ezt ismételjük. A rajz szerint vezetjük a drótot. A mintánk a 
tojás közepe felé bővül, majd újra szűkül. A 8. sorban ismét háromszögeket 
készítünk. A következő két sorban azonos a minta: 1 szalma, 3 kása, 1 szal
ma ismétlődik. A 11. és 12. sorban a már ismert háromszögek következ
nek. A13. sorban csak szalmákkal kötjük össze az előző sort. Innen megint 
felülnézetből követhetjük a befejezést. 1 szalma, 1 kása, 1 szalma felfűzése 
után a 2. kásába öltünk. Ezt még kétszer megismételjük. Végül a középen 
lévő 3 kásán még egyszer átfűzzük a drótot és eldolgozzuk. A szálat vissza
vezetjük néhány gyöngyszemen, a fölösleget levágjuk. 
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ISMERKEDJEN MEG VELÜNK! 

Cégünk, melynek a Gyöngy-Szoft Bt. nevet választottuk, 1997-ben 
alakult. Heves megyében, Hatvan város közelében dolgozunk. Nevünket 
sokan megismerték gyöngyfűzéssel kapcsolatos könyveinkből, gyöngy
ből összeállított saját tervezésű egységcsomagjainkból. Választékunk 
az évek során folyamatosan bővül. 

FORGALMAZUNK: 
• Gyöngyöt - főként kásagyöngyöt, szalmagyöngyöt - többféle színben 

és méretben. 
• Egységcsomagokat, melyek gyöngyfigurák, keresztszemes hímzések, 

bábok, kabalák elkészítéséhez szükséges anyagokat tartalmaznak. 
• Bizsu alkatrészeket: nyers, ezüstözött, aranyozott kivitelben és nik

kelmentes változatban fémérzékenyeknek. 
• Gyöngyfűző könyveket, melynek anyaga kezdőknek és haladóknak 

is ajánlható. 
• Egyéb termékeket: gyöngyfűző tű, cérna, drót, gyöngyszövő léc, fa

golyók natúr színben, 6-32 mm átmérőig. Fabábuk 4-7,5 cm magas
ságig. 

VÁLLALJUK: 
gyöngyfűző foglalkozások tartását 7 éves kortól (15-20 fős csoportoknak) 
biztosítva hozzá a megfelelő anyagokat, eszközöket. 

KEDVES VÁSÁRLÓINK! 

Kérjék ingyenes tájékoztatónkat, melyben részletesen megtalálják 
termékeink leírását, árait. 

Rendeléseiket leadhatják telefonon vagy levélben. 
Szállítási határidő: két hét. 

Címünk: 3032 Apc, Dobó u. 31. 
Telefon: 37/385-083; 37/585-034 

E-mail: gy-szoft@matavnet.hu 
Termékeinket BUDAPESTEN a KREATÍV HOBBY boltban találják meg. 

Címe: 1082 Budapest, Baross u. 78. 

mailto:gy-szoft@matavnet.hu


Egy lelőhely a 

Király utca 76-ban 
• BlZSUALKATRÉSZEK 

• GYÖNGYÖK 

• KÖVEK, STRASSZOK 

• FLITTEREK 

• GYÖNGYFŰZŐ KELLÉKEK 

• LÁNCOK 

• TENYÉSZTETT GYÖNGY LÁNCOK 

• EZÜSTÉKSZEREK 

• BIZSUK 

• ÉKSZER- ÉS BIZSUJAVÍTÁS, 

• ARANYOZÁS, EZÜSTÖZÉS 



VÁLASSZON 
TÖBB TONNA GYÖNGYBŐL! 

ÜVEGGYÖNGY NAGYKERESKEDÉS 
A KŐORSZÁGBAN 

NAGYKERESKEDELMI ÁRAINK 1998. ÓTA NEM 
VÁLTOZTAK!!!! 

ÜVEGGYÖNGYÖK BRUTTÓ 4800 Ft/kg-tól 
Iratkozzon be törzsvevőink több mint 500-as táborába! 

Jelentkezzen nálunk a Budapesti Bizsu Börze és Gyöngyfesztivál 
rendezvényeire! Részletek a honlapunkon. 

KŐORSZÁG Kft. 1051 Budapest, Arany J. u. 16. 
Tel./fax:33-12-576, tel.:269-40-40 

E-mail: koorszag@mail.datanet.hu 
http ://W3. datanet.hu/~koorszag/ 

I 

Kreatív Hobby Kereskedőház 
1091 Budapest, IX. kerület, Üllői út 15. 

Nyitva tartás: H-P 10-18, Sz 9-13 
Tel./fax: 455-0888 

• Dekorációs anyagok 
• Hobby festékek (üvegre, porcelánra, fára, textilre) 
• Hungarocell fonnák 
• Gyöngyök 
• Bizsu kellék 
• Méteráru 
• Gipszkiöntőformák 

CSOMAGKÜLDŐ SZOLGÁLAT: 
1082 Budapest, Baross u. 78. 

Nyitva tartás: H-P 10-18, Sz 9-13 
Tel./fax: 33-33-524; tel.: 303-74-27 

Rendelje meg színes, ingyenes katalógusunkat! 
I 
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FIGYELMÉBE AJÁNLJUK A LAZI KÖNYVKIADÓ KÖNYVEIT! 

ALEXY E.: Mágia - Pránájáma 790 Ft 
AMBRUS PÉTER: A Dzsumbuj 790 Ft 
ISAAC ASIMOV: Robotok és Birodalom 2200 Ft 
L. FRANK BAUM: Kalandok Óz birodalmában (Óz-sorozat 2. kötet) 990 Ft 
CHOLNOKY VIKTOR: AZ álomirtó 1200 Ft 
CsÁTH GÉZA: Az álmodás lélektana 1100 Ft 
CsÁTH GÉZA: Álmok asszonya 990 Ft 
CsÁTH GÉZA: Álomtalan ébrenlét 1200 Ft 
CsÁTH GÉZA: Lidércálmok 990 Ft 
CSÁTH GÉZA-HAVAS E M I L - M U N K ARTÚR: A repülő Vucsidol 640 Ft 
DOSZTOJEVSZKIJ: Feljegyzések az egérlyukból-Egy nevetséges ember álma 1200 Ft 
EÖRDÖGH ISTVÁN: Erdély román megszállása 1100 Ft 
ALFRED JARRY: A szuperhím 650 Ft 
KUN ERZSÉBET Egyperces krimik 790 Ft 
AARON F. LOACHER: Időjárőr 750 Ft 
H. P. LOVECRAFT: AZ árnyak borzalma 670 Ft 
H. E LOVECRAFT: Sötét testvériség 690 Ft 
H. P. LOVECRAFT: Az álom fala mögött 770 Ft 
MIKLÓS PÁL: A Zen és a művészet 890 Ft 
A NŐ DICSÉRETE (Antológia) 890 Ft 
BLAISE PASCAL: Gondolatok 1800 Ft 
E. A. POE: Összes versei - The Complete Poems (magyar-angol kétnyelvű) 1200 Ft 
E. A. POE: Misztikus történetek - Weird Tales (magyar-angol kétnyelvű) 1400 Ft 
E. A. POE: Rejtelmes történetek - Mystery Stories (magyar-angol kétnyelvű) 1400 Ft 
ROMÁNNÉ GOLDZIEHER KLÁRA: Írás és egyéniség 990 Ft 
SZEGHALMYNÉ ÓCSAI MARIANNA: 

Gyöngy-világ - Bálint-naptól húsvétig 390 Ft 
Gyöngy-világ - Állatfigurák 390 Ft 
Gyöngy-világ - Ékszerek 390 Ft 
Gyöngy-világ - Gyöngyszövés 390 Ft 
Gyöngy-világ - Karácsony 390 Ft 
Gyöngy-világ - Vadon élő állatok 390 Ft 

RABINDRANATH TAGORE: A folyóhoz vezető lépcsők 790 Ft 
RABINDRANATH TAGORE: A növekvő hold 890 Ft 
SADE MÁRKI: Justine 1200 Ft 
TÓTH ÁRPÁD: A teremtés hiteles története 890 Ft 
VÁTSZJÁJANA: Káma-szútra 1400 Ft 
A VÍZBE FÚLT SZERETŐK (Angol és skót népballadák) 140 Ft 
SELVARAJAN YESUDIAN: Jóga hétről hétre 1400 Ft 
SELVARAJAN YESUDIAN: Sport és jóga 1200 Ft 
ZÁDORI BENCE: Banyaláz 640 Ft 
ZÁDORI BENCE: Fordul a bakterház 570 Ft 
ZÁDORI BENCE: Gyorsul a bakterház 570 Ft 

A fenti kötetek utánvéttel (könyv ára+postaköltség) megrendelhetők a kiadó címén; 

Lazi Kiadó 
6701 Szeged, Pf. 954, e-mail: lazibt@deltav.hu 

mailto:lazibt@deltav.hu





