
Endzsi Design 1

Felszedünk 5 db 5/0 kását és a  
12-es csiszoltat vagy teklát, 
körbefogjuk és megcsomózzuk a 
szálat, majd a csomót belehúzzuk 
a teklába vagy csiszoltba.

1.

Majd újabb 5 db 5/0 kásával 
elkészítjük a kör másik felét 
is, átfűzzük a cérnát a teklán
vagy csiszoltan és átvezetjük 
a szálat az előzőleg 
felszedett 5 kásán.

2.

Majd 1-1 gyöngyöt felszedve 
körbefűzünk még egyszer a 

kásákon.

3.

Most minden 5/0 kására a rajz 
alapján két-két szem 11/0 kását 
felfűzünk és a következő rajz 
szerint a 11/0 kásákon egyszer 
körbe megyünk

4-5.

Sophie medál

HozzHozzHozzHozzáááávalvalvalvalóóóók: k: k: k: 

1 db 121 db 121 db 121 db 12----es csiszolt vagy es csiszolt vagy es csiszolt vagy es csiszolt vagy teklateklateklatekla

6 db 86 db 86 db 86 db 8----as csiszolt vagy as csiszolt vagy as csiszolt vagy as csiszolt vagy teklateklateklatekla

6 db csiszolt lencse v. csiszolt f6 db csiszolt lencse v. csiszolt f6 db csiszolt lencse v. csiszolt f6 db csiszolt lencse v. csiszolt fáááánknknknk

11/0 11/0 11/0 11/0 éééés 5/0 ks 5/0 ks 5/0 ks 5/0 káááásasasasa



Endzsi Design 2

Minden második 5/0 kásába öltve 
a rajz alapján körbefűzzük a 
külső csiszoltakat és a lencsét 
vagy fánkot. 

6. 7.

Minden 8-as csiszolt közé 5 db 
11/0 kását fűzünk.

Az 5/0 kásák a 
lencsék és a 8-as 
csiszoltak közé két-
két szem 11/0 
kását fűzünk a 
rajz alapján.

8.

Sophie medál



Endzsi Design 3

Felveszünk három szem 11/0 kását és a rajz 
szerint kört fűzünk belőle majd még két szem 
kásával egy újabb kört készítünk a rajz szerint.

Tulajdonképpen egy RAW alapot készítünk a 
8-as csiszoltak közé!
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Endzsi Design 4

A rajz szerint az első öltésnél a pirossal jelölt 1-
es gyöngynél kezdünk, felveszünk 3 szem 11/0 
kását és a rajz szerint a 2-es pirossal jelölt 
gyöngybe beleöltünk., a második öltésnél  
felveszünk újabb 3 szemet és az 1-es piros 
gyöngybe és az előző három szem első szemébe 
alulról beleöltünk. 

MMMMáááásodik sodik sodik sodik ööööltltltltééééssss1
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11.
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Endzsi Design 5

Egy szemet felveszünk a 11/0 kásából és átfűzünk az előzőleg 
felszedett három szem középső szemén és megismételjük a 
lépést még egyszer. 

Így tulajdonképpen egy RAW hurkát készítünk de ez egy 
gyorsabb és egyszerűbb lépésekből áll mint az eredeti RAW.
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12.

Most a 3-as piros gyöngynél 
jövünk fel és újabb 3 szemet 
felvéve a 4-es piros gyöngyön 
jövünk ki
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13.
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14.

Ugyanúgy járunk el 
mint a 12-es lépésnél és 
ezt mind a hat darab 8-
as csiszolt között 
megismételjük
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