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TUTORIAL  - COLIER ROZETĂ, CU ASPECT ORGANIC 

Materiale necesare 

 

Abrevieri 

V – Mărgele Vexolo 

D – Mărgele Drop 

R11 – Mărgele Rocailles 11/0 

R8 – Mărgele Rocailles 8/0 

D11 – Mărgele Delica 11/0 

 

 

5 g Myiuki Rocailles 15/0 Duracot Galvanized Silver 4201 

10 g Myiuki Rocailles 11/0 Duracot Galvanized Silver 

4201 

10 g Myiuki Rocailles 8/0 Duracot Galvanized Silver 4201 

10 g Delica 11/0 Mettalic Silver Matted D80321 

12 buc Vexlo 5x8 mm Crystal Mint Luster 00030/14457 

12 buc DropDuo 3x6 mm Zinc Iris 01670 

Ață Fire Line Smoke 4 LB 

Ace de mărgelit nr 11 

Wire guardians din metal argintiu 

Zale metalice din metal argintiu 

Inchizatoare tip lobster din metal argintiu 
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Pasul 1 - Pe un fir de ață FireLine, cu lungime de de cca 1,2 m se pune o margică oarecare pe post de stopper, lăsând o coada de cca 10 cm. 

Ulterior înșirăm pe fir de 12 ori secvența 1 R11, 1V. Atenție, mărgelele Vexolo au o parte plată și una bombată. Ele trebuie înșirate ținînd cont de 

acest fapt și toate trebuie orientate identic 

 

Pasul 2 - Închidem bucla cu un nod dublu. 
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Pasul 3 – Scoatem stopperul și cu firul de rezervă întarim (de 2 ori) cercul de mărgele. Ulterior, tăiem firul de rezervă si rămânem cu firul 

principal. Urcăm firul in găurile din partea superioară a mărgelelor Vexolo și introducem alternativ, între mărgelele V câte o mărgea D și câte 1 

R11. Repetăm de încă 5 ori și închidem cercul. Trecem încă o dată prin toate mărgelele, pentru întărire. 
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Pasul 4 – Pe firul care iese dintr-o mărgea D înșirăm secvența 3R11, 1D, 3 R11. Repetăm de 5 ori, inchidem cercul și întprim piesa trecând încă o 

dată prin toate mărgelel. Vom avea în vedere ca nou introdusele mărgele D să fie orientate cu vărful ascutit spre exteriorul piesei, ca în poza de 

mai jos. 
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Pasul 5 – În continuare, pe firul care iese din șirul anterior de mărgele vom înșira 2R11, trecem prin găurile din partea ascuțită a unei mărgele D, 

adăugăm 2 R11, trecem prin cele 3R11 existente, adăugăm 1R11, 1R8, 1R11 și trecem prin următoarele 3R11 existente. Această secvență se 

repetă de 5 ori. Inchidem cercul. 

 

Pasul 6 – Pe firul cu care trecem prin toate mărgelel pentru întărire, adăugăm 1 R8 în vărful fiecărei mărgele D, ca în poza de mai jos.
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Pasul 7 – Întoarcem piesa cu partea plată a mărgeleor V în sus. Pentru consolidarea piesei și pentru realizarea efectului 3D adăugăm pe fir 3 R11, 

trecem prin mărgica R11 care unește partea superioaraă a mărgelelor V, adăugăm 3 R11, trecem prin a cincea mărgea R11 aflată pe brâul dintre 

mărgelele D, adăugăm 3 R11, trecem prin următoarea a cincea mărgea R11 aflată pe brâul dintre mărgelele D. Repetăm de 5 ori, închidem 

cercul, întărim, asigurăm capătul firului și tăiem curat.  

Gata. Elementul realizat poate fi pandantiv independent, element de cercel sau de brățara. 
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Pasul 8 – Pentru pandantivul realizat anterior, eu propun un șnur realizat din mărgele Delica 11, mate, țesute în tehnica Tubular Herringbone. 

Șnurul va întări aspectul organic al rozetei. Tehnica Tubular Herringbone e foarte populară și este descrisă în numeroase tutoriale de inițiere în 

mărgelit. În continuare, inserez câteva poze de explicitare. 
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Pasul 9 – Realizăm prin tehnica Tubular Herringbone două șnururi de 21 și respectiv 25 cm 
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Pasul 10 – Adăugăm la capetele fiecărui șnur câte un wire guardian cu firul de rezervă de 10 cm. Asigurăm firul cu nod dublu (de mai multe ori) și 

îl tăiem curat. 
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Pasul 11 – Atașăm capătul liber al șnurului mai scurt de rozetă. Practic firul trece prin fiecare dintre cele 4 mărgele D11 și mărgeaua R8 aflată în 

unul dintre vârfurile rozetei . Asigurăm firul și îl tăiem curat. 
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Pasul 12 – Potrivim și celălalt șnur pentru atașarea la rozetă și procedăm similar, cu deosebirea că atașarea se va face la cca 4 cm de capătul 

șnurului. 
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Pasul 13 – Pentru a spori efectul organic, eu am atașat mai multe filamente din mărgele R11 si R8 
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Pasul 14 – Acum atașam închizătoarea cu ajutorul unor zale care se prind de wire guardians. 
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Colierul este gata! 

Poate fi purtat independent sau în set cu cerceii realizați în tutorialul dedicat 😊 
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