


Do wykonania Medalionu niezbędna są:

Toho 15/o

Farfalle

Super Duo lub Twins w 3 kolorach

 Mata do koralikowania
 Igła
 Żyłka 0,2 mono
 Koraliki SuperDuo lub Twins w 3 różnych kolorach 
 Koraliko Toho 15/o
 Koraliki Farfalle

 Do wykonania można uzyć zarówno Twins-y jak i SuperDuo. Ja w tutorialu użyłam Twins-y. 
Różnica w efekcie końcowym jest taka, że Medalion wykonany z SuperDuo jest sztywniejszy - 
koraliki bardziej do siebie przylegają.
Do wykończenia zostały użyte Farfalle ponieważ dają dodatkowy efekt wypukłości.

Ważne! od samego początku należy mocno zaciągać żyłkę aby wzór był mocno ściśnięty.

Zaczynamy, powodzenia!           




 Na około 1,5 m żyłki nawlekamy 10 szt. koralików SuperDuo/Twins (złotych)
 Robimy pętlę i ściągamy razem koraliki
 Robimy pętołek - ciasno ściagając całość
 Robimy drugi pętołek około 1 cm wyżej, który przeciągamy dalej aby zabepieczyć 

wiązanie



 Nawlekamy 1 koralik SuperDuo/Twins innego koloru (miedziany) i wplatamu go 
pomiędzy koraliki z pierwszego rzędu przechodząc przez ich zewnętrzne dziurki



 Po zakóńczniu rzędu (powinno to wyglądać jak na zdjęciu) przechodzimy do zewnętrznej 
dziurki SuperDuo/Twins stworzonego rzędu.



 Pomiędzy koraliki drugiego rzędu przechodząc przez ich zewnętrzne dziurki wplatamy 
na zmianę trzy koraliki:

 - Toho 15/o - SuperDuo/Twins - Toho 15/o -



 Zakończony rząd wyglada jakna zdjęciu
 Po nawleczeniu ostatniej "trójki" koralików przechodzimy przez Toho 15/o do 

następnego nowo nawleczonego (brązowego) SupeDuo/Twins i przechodzimy przez 
jego zewnętrzną dziurkę - jak na schemacie

 Będziemy teraz nawlekać koraliki w odwrotną stronę (przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara)

 Nalezy pamiętać o mocnym zaciągnięciu żyłki



 Pomiędzy brązowe koraliki SuperDuo/Twins przechodząc przez ich zewnętrzne dziurki 
wplatamy trzy koraliki:

- SuperDuo/Twins - Toho 15/o - SuperDuo/Twins -

 Używamy koralików SuperDuo/Twins drugiego koloru (miedzianych)



 Po zakończeniu rzędu wzór powinien wyglądać jak na zdjęciu
 Zaciągamy mocno żyłkę 
 Przechodzimy do przodu przez nowonwaleczony koralik SuperDuo/Twins oraz 15/o, 

tak aby (zgodnie z schematem) przejśc do zewnętrznej dziurki SuperDuo/TwinsToho



Faktycznie po zaciągnięciu żyłki nasz wzór nabiera wypukłości i 
zaczyna wyglądać jak na zdjęciu.

To dobry znak :)



Zabieramy się za wykończenie!

 Na zmianę pomiędzy SuperDuo/Twins z poprzednicgo rzędu (miedziane) przechodząc 
przez ich zewnętrzne dziurki nawlekamy 1 koralik Farfalle i 1 koralik SuperDuo/Twins w 
drugim kolorze (brazowym) - zgodnie ze schematem.

  Ważne! Farfalle musi się znaleźć nad koralikiem SupeDuo/Twins a SuperDuo/Twins nad 
Toho 15/o (z poprzedniego rzędu)



Po zakończeniu rzędu przechodzimy przez dziurkę Farfalle!

To będzie nasza pozycja startowa do ostatecznego ozdobienia naszego Medalionu.



 Teraz będziemy przechodzić od dziurki w Farfalle do zewnętrznej dziurki SuperDuo/Twins 
(brązowego) wplatając miedzy nie 3 szt. koralików Toho 15/o

Zgodnie z powyższym schematem



 Po zakończeniu rzędu wplatania Toho 15/o otrzymujemy wzór zgodny ze zdjęciem.



A teraz pomysł na wykonanie "uszka"...

 Kończymy poprzedni rząd tak aby żyłka 
wychodziła z Farfalle

 Nawlekamy:

- 5 szt. Toho 15/o - Farfalle - 5 szt. Toho 15/o -

 Wbijamy igłę w ten sam Farfalle, z którgo 
wychodziliśmy ale z drugiej strony dziurki

 Mocno zaciagamy

Można wykonać uszko bez użycia Farfalle z 
samych Toho 15/o.
Ja używam Farfalle ponieważ stanowi 
dodtakowy element ozodbny a ma na tyle 
dużą dziurkę, że można przez nią przełożyć 
ogniwo.



 Wykonane "uszko" powinno 
wyglądać jak na zdjęciu.

Bardzo ważne!
Aby wzór nam się nie rozpadł należy 
kilka razy przewlec żyłkę przez koraliki 
w uszku a następnie przez ostatni rząd 
koralików w Medalionie.
Jeśli już jest pewność, że wzór został 
zabezpieczony można obciąć żyłki.

A teraz decyzja należy do Was - czy ma być to zawieszka czy też kolczyk.

Na następnych stronach kilka przykładów wykorzystania Medalionu.



 Wykończona zawieszka wykonana 
w Tutorialu (użyte koraliki Twins)

 Zawieszka wykonana z koralików 
SuperDuo



Kolczyki



Naszyjnik

Życzę udanego koralikowania :)

W razie pytań, wątpliwości chetnie pomogę, 
pisz na:

kontakt@jena.com.pl

więcej na:
www.jena.com.pl

www.jenabdc@blogspot.com

Projekt Medalionu: JENA
Schematy: Paweł Wiśniewski

Zdjęcia: JENA
Tekst: JENA

Kurs przygotowany bez licencji na odsprzedaż lub jakikolwiek inny użytek komercyjny.
Treść i zdjęcia tworzą integralną całość. 

Kurs nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez zgody Joanny Tierling-Wiśniewskej, JENA


