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Ha tetszik az írás, továbbküldheted másoknak is.
Viszont ne változtasd meg, ne add el, ne tüntesd fel saját munkádnak!
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Az idei év egyik slágere a makramé. Makramé ruhadarabok, ékszerek,
kiegészítők. De mi van akkor, ha valaki nem tud makramézni?
Semmi gond, majd megtanul!
Ez a kis füzet a makraméhoz vezető út első lépcsője.
Ha tetszenek a képeken látható láncok, karkötők, fülbevalók, és más
apróságok, itt a remek alkalom kipróbálni, hogyan készülnek.
A szükséges anyagok, eszközök felsorolása, valamint pontos leírások az
elkészítéshez mind megtalálhatók a füzetben.
Munkára fel!

Sok sikert a munkához!

Gyalus Katalin
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Csomózott nyaklánc

A csomózással készülő nyakláncok egyszerűek, a fantáziánkra van bízva,
hogy milyen hosszúra készítjük, illetve milyen gyöngyöt és abból mennyit
használunk fel hozzájuk. Lehetnek szimmetrikusak, vagy olyanok, amikre
véletlenszerűen csomózzuk fel a gyöngyöket.
A gyöngyök választásánál arra kell figyelni, hogy a gyöngyön levő lyukon
át tudjuk húzni a zsineget.
A spárgából készülő láncokhoz fából készült gyöngyöket ajánlok.
Gyöngyöket nagy méret-, szín- és formaválasztékban lehet kapni.
A viaszolt szálból készülő láncoknál üveg- vagy műanyaggyöngyöt is
használhatunk. Nagyobb méretű kásagyöngy a viaszolt szálon is átfér.
A bemutatott láncok legalább olyan hosszúak, hogy ne kelljen kapoccsal
bíbelődnünk. Több soros nyakláncként, vagy soksoros karkötőként is
hordhatók.

Anyagszükséglet
Vékony kenderzsineg vagy viaszolt szál
Gyöngyök

Ami még kell
Olló
Vonalzó

Elkészítés
A zsinegből vagy viaszolt szálból levágunk 2,5 métert.
Megkeressük a zsineg közepét, és onnan kezdjük a munkát. Felfűzünk egy
gyöngyöt a zsineg közepére, és mindkét oldalára csomót készítünk.
Kimérünk a csomótól 5-6 centimétert, és egy újabb csomót készítünk.
Felfűzünk egy gyöngyöt, amit egy csomóval rögzítünk.
Így haladunk végig a zsineg végétől 15 cm hosszig. Arra vigyázzunk, hogy
csomóval fejezzük be a munkát.
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A másik oldalt ugyanígy készítjük. Amikor elkészült mindkét oldal, a két
véget összeillesztve az összefogott két szálra készítjük el a csomót.

Változatok
A csomózott nyakláncunk szebb lesz, ha nem egy-két, hanem több
gyöngyöt helyezünk el két csomó között. Megtervezhetjük, milyen
gyöngyökkel díszítjük, és azokat milyen sorrendben fűzzük fel.

Tanácsok
Ne hagyjunk nagy távolságot két gyöngy között. A kész nyaklánc
hajlamos összegabalyodni, ezért óvatosan bánjunk vele.

Ötlet
A nyaklánc készülhet ajándékba is, kiegészítve karkötővel, fülbevalóval,
kulcstartóval, mobildísszel.
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Rövid csomózott nyaklánc karkötővel
Az előbbieknél rövidebb nyakláncot is könnyedén készíthetünk. Ha olyan
hosszúságot választunk, ami lehetővé teszi, hogy a kész nyakláncba
belebújjunk, akkor semmiféle kapocs, csat nem kell hozzá. Többféle
fagyöngy felhasználására remek alkalom nyílik ennek a láncnak az
elkészítésével.

Anyagszükséglet
Vékony kenderzsineg
Fagyöngyök

Ami még kell
Olló

Elkészítés
Nyaklánc
A felhasználásra szánt gyöngyöket rendezzük el az asztalon nyakláncként
formázva a szemeket. A különböző gyöngyöket próbálgassuk, hogy néz ki
jobban, melyik összeállítás tetszik a legjobban. Nem kell, hogy szimmetrikus legyen a lánc.
Levágunk egy kb. 2 méteres szálat a zsinegből. A végétől 15 cm-re
készítünk egy csomót. Az első gyöngyöt felfűzzük, a csomóhoz igazítjuk,
majd a gyöngy után ismét készítünk egy csomót. Következő gyöngy
felfűzése, majd ismét csomó következik. Ezt ismételjük addig, amíg
elértük a kívánt hosszúságot.
A végén 2 lehetőségünk van.
Ha nincs szükség arra, hogy valamilyen záródása legyen, mert a hossza
megfelelő, akkor a szál két végét kössük össze.
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Ha rövidebb a lánc annál, mint hogy beleférjen a fejünk, a zsineg másik
végén is hagyjunk kb. 15 cm hosszú szálat. Masnira kötve a zsineget,
kész a kapocs.

Karkötő

A karkötőhöz 1 méteres zsineget vágunk.
Félbehajtjuk, és a végétől kb. 1-2 cm-re teszünk egy csomót. Akkora
huroknak kell lennie, amin majd a gyöngy kényelmesen átfér, de nem esik
ki belőle.
Felfűzzük az első gyöngyöt. A gyöngyöket mindkét szálon átvezetve
fűzzük! A gyöngy után készítünk egy csomót, majd a következő gyöngy
felfűzése és csomózása következik. Ezt a műveletet addig folytatjuk, amíg
a kellő hosszúságot elérjük.
Próbáljuk fel a karkötőt, nehogy túl rövid, vagy esetleg túl hosszú legyen.
A karkötő záródása is egy gyöngy segítségével történik. Azt a gyöngyöt
használjuk erre, amit az elején a huroknál próbáltunk.
Az utolsó, kapocsként használt gyöngy után is csomót készítünk, majd a
szálat 1 cm-re a csomótól levágjuk.
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Egyszerű, csomózott karkötő
Egyszerű csomózással készülnek, pár darab gyöngy felhasználásával.
Záródása a karkötő csomózásakor készül úgy, hogy a félbehajtott szál
adja majd a karikát, a kapcsot pedig a karkötő másik végén levő gyöngy.

Anyagszükséglet
Viaszolt szál
5 db fagyöngy

Ami még kell
Olló
Vonalzó

Elkészítés
Mérjük le, milyen hosszú karkötőre van szükségünk. Ezt vagy
szabócentivel tehetjük, vagy, ha az nincs a közelben, akkor a zsineget
csuklónk köré tesszük, megjelöljük, milyen hossza lenne kellemes, majd a
zsineget a vonalzóval megmérjük.
Ennél a hossznál háromszor hosszabb szálat vágjunk le a zsinegből.
Félbehajtjuk, és a végétől kb. 1-2 cm-re teszünk egy csomót. Akkora
huroknak kell lennie, amin majd a gyöngy kényelmesen átfér, de nem esik
ki belőle.
A csomó után egy gyöngy következik, amit csomóval rögzítünk. Ezután
kb. 1,5 centiméterenként kötünk 1-1 csomót a szálra. Kiszámoljuk, a
karkötő közepét, és oda ismét felfűzünk egy gyöngyöt, amit csomóval
rögzítünk. Ismét csomók, majd az utolsó gyöngy következik. Ezt
igyekezzünk úgy elhelyezni, hogy a második gyöngytől ugyanolyan
távolságban legyen, mint az első.
Próbáljuk fel, megfelelő hosszú lett-e a karkötő. Ne legyen túl nagy, mert
még jön egy csomó a 3. gyöngy után.
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A két szál végére felfűzünk 1-1 gyöngyöt, és a
megcsomózzuk. A két szálat egyforma hosszúra vágjuk.

szálak

végét

Tippek
Ha a gyöngyöt nem tudjuk mindkét szálon átfűzni, akkor csak egy szálra
fűzzük, a másik a gyöngy mellett haladjon.

Tanács
Kényelmesebb a karkötő, ha nem gömbölyű gyöngyökkel készül.

Variációk
Fagyöngy helyett készülhet műanyag- vagy üveggyöngyökkel is.
Akár minden csomó után elhelyezhetünk egy-egy gyöngyöt.
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Rövid, csomózott fülbevaló

Anyagszükséglet
30-40 cm viaszolt szál
2 db hosszúkás fagyöngy
1 pár fülbevaló alap

Ami még kell
Olló
Vonalzó

Elkészítés
Vágjunk le 2 db 12-20 cm hosszú viaszolt szálat.
A fülbevalóalapra csomózzuk rá a félbehajtott szálat.
A csomó alá közvetlenül fűzzük fel a gyöngyöt.
Készítsünk csomót a gyöngy alá.
A szálat vágjuk egyforma hosszúságúra.
A képen látható fülbevalón ez 1 cm.
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Csüngős fülbevaló

Anyagszükséglet
40-50 cm viaszolt szál
4 db hosszúkás fagyöngy
4 db kisebb fagyöngy
1 pár fülbevaló alap

Ami még kell
Olló
Vonalzó

Elkészítés
Tervezzük meg, milyen hosszú fülbevalót szeretnénk. Vegyük figyelembe
a fülbevaló alap nagyságát is!
Vágjunk le 2 db 20-25 cm hosszú viaszolt szálat.
A fülbevalóalapra csomózzuk rá a félbehajtott szálat.
Fűzzünk fel mindkét szálra 1-1 nagyobb és 1-1 kisebb gyöngyöt.
Készítsünk csomót a szálakra, olyan távolságra, amilyen hosszú fülbevalót
szeretnénk.
A szálat vágjuk egyforma hosszúságúra. A képen látható fülbevalón ez 1
cm.
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Tanács
Érdemes tükör előtt kipróbálni a hosszat, mert 1-2 cm eltérés ebben az
esetben nagyon nagy lehet.

Variációk
Különböző formájú gyöngyökkel kísérletezhetünk.

Tipp
Több színben és különböző gyöngyökkel minden nyári ruhához készíthetünk fülbevalót.
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Színes csomózott nyaklánc

Anyagszükséglet
Viaszolt szál
Hosszúkás fagyöngyök

Ami még kell
Olló
Vonalzó

Elkészítés
A képen látható fehér nyaklánchoz 21 db fagyöngyöt használtam fel.
A szál hossza függ attól, milyen hosszú nyakláncot szeretnénk. Ez a
nyaklánc 56 cm hosszú, a megkötő részét nem számítva.
Záródása a legegyszerűbb módon történik, a két végét összecsomózzuk.
(Felvétel után.)
Egy ilyen hosszúságú nyaklánchoz 4 db 1 méteres szálat vágunk. A négy
szálat összefogva, a végétől kb. 15 cm-re összecsomózzuk a négy szálat.
Ettől a csomótól 1 cm-re a kettéválasztott szálakra kötünk 1-1 csomót.
A következőkben úgy dolgozunk, hogy egy szálra felfűzzük a gyöngyöt,
majd a gyöngy után 2 szállal készítünk egy csomót.
2 ilyen egység után a négy szálat összefogva csomózunk, majd ismét
szétválasztjuk ketté a szálakat, és ismételjük az előbbieket, azzal a
különbséggel, hogy most az egyik kétszálas részre 2, a másikra csak egy
gyöngyöt fűzünk.
A nyaklánc közepén 1 gyöngy van, a másik kétszálas szakaszon gyöngy
nincs, csak egy csomó.
A nyaklánc közepe után a másik oldalt szimmetrikusan készítjük el.
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A végén mind a négy szálat összecsomózzuk.
Mindkét végén összefonhatjuk a szálakat, vagy hagyhatjuk szabadon.
A nyaklánc hosszát kismértékben tudjuk szabályozni azzal, hová tesszük a
csomót, amikor nyakunkba kötjük.
Természetesen meg lehet oldani a záródást különféle kapcsokkal,
szalagvéggel is.

Variációk

A fagyöngyök helyett indiai gyöngyöket használtam a kék láncon.

Ezen a láncon nagyobb méretű kásagyöngyök helyettesítik a fagyöngyöt.

Ötlet
A nyaklánchoz készülhet karkötő is.
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Kulcstartó, mobildísz, táskadísz

Anyagszükséglet
Viaszolt szál vagy kenderzsineg
Gyöngyök tetszés szerint
Kulcskarika, mobildísz alap, táskadíszhez kis karika és kapocs

Ami még kell
Olló
Vonalzó

Elkészítés
3-6 szálat vágunk a szálból. Hossza az eltervezett hosszúság kb.
kétszerese legyen.
A szálakat felhurkoljuk a kulcskarikára, illetve a mobildísz karikájára,
táskadísz esetén egy szerelőkarikára, amit majd delfinkapocshoz vagy
karabinerhez kapcsolunk.
Minden szálra 1-2 gyöngyöt fűzünk, és a szálak végét megcsomózzuk.
A csomó alatti maradékokat egyformára vágjuk.

Ötlet
Maradék darabok felhasználására is kiváló lehetőség.
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