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Ręcznie robiona biżuteria od kilku lat wraca do łask. Coraz więcej osób docenia rękodzieło, chce je posiadać
lub wykonywać samemu. Nie tylko jest to modne, ale i daje dużo satysfakcji. By stworzyć prostą biżuterię
handmade, wystarczy odrobina umiejętności, wyobraźnia i dobrej jakości półfabrykaty do wyrobu biżuterii. W
sklepie internetowym manzuko.com znaleźć można szeroką gamę akcesoriów do wyrobu biżuterii. Na
wirtualnych półkach znajdują się chwosty, zawieszki kwiatki, pompony, charmsy, elementy metalowe (bigle,
zapięcia, łączniki, łańcuszki, zawieszki), koraliki małe i duże, kamienie naturalne w formie kulek i
kaboszonów. Elementy do biżuterii, które dostaniemy w Manzuko to także niezbędne narzędzia jubilerskie,
linki, rzemyki, sznurki. Wśród akcesoriów do robienia biżuterii znajdują się opakowania na gotowe kolczyki
czy bransoletki, bazy do naszyjników, pierścionków i spinek do mankietów. Sklep internetowy z
półfabrykatami do biżuterii Manzuko oferuje również intrygujące elementy z żywicy Art Deco. Są to
zawieszki o różnych kształtach i kolorach, które można wykorzystać na wiele sposobów. Akcesoria do
robienia biżuterii z żywicy mogą być ciekawą bazą do haftu sutaszowego lub ozdobą w biżuterii z koralików.
Nie można również pominąć tego, że są lekkie, trwałe i ekologiczne.
Biżuteria z koralików to szeroka grupa rękodzieła wykonywanego w różnych technikach. Możemy do niej
zaliczyć takie metody tworzenia biżuterii jak haft koralikowy, beading czy bransoletki koralikowe. Każdy typ
biżuterii z koralików wyróżnia się lekkością, trwałością i modnym wyglądem. Szczególnie popularne są teraz
bransoletki z koralików. Tworzy się je bardzo szybko, wystarczy dobrać koraliki i zamocować je na gumce.
Biżuteria z koralików może przybierać różne formy, być elegancką lub codzienną, ale zawsze będzie
wyjątkowo urokliwa. Na biżuterię z koralików polecamy zarówno drobne koraliki jak fire polish, jak i
większe, szklane kulki.
Ametyst - kamień szlachetny z grupy kwarców o pięknym kolorze fioletu (od wrzosu, po intensywną purpurę).
Wyróżnia się szklanym połyskiem i półprzezroczystością. Jego nazwa wzięła się od greckiego słowa
amethystos, oznaczającego niepijanego. Ametyst wykorzystywany był do walki z uzależnieniami, a dodawany
do alkoholu miał spowalniać upijanie się. Ten piękny kamień idealnie komponuje się ze srebrem, złotem i
innymi metalami. Bardzo dobrze wygląda w biżuterii sutaszowej i wire wrapping.
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