Lav evt. et
mønster i
excel

Træk mønsteret op i stor størrelse så det
bliver nemt at arbejde med

Fremstil dit
armbånd
Uden synlig tråd
kanten rundt

Syretning

Se instruktionerne
trin for trin

Lille demomodel

Række et og to sys samtidigt.
To perler på tråd.
Sy ned i perlen i række to.

Træk tråden igennem så
perlerne lægges oven på de
forrige syet.

Stram tråden.

Sy op igennem række et.
(Denne række er den ene
langsidekant på armbåndet.)

Når den ønskede længde er
nået.
Før tråden over i anden række.
Evt. ved at sy lidt ned lav en uvending og kom over i anden
række. Eller skift til ny tråd.

Du er nu klar til at fortsætte
tredje række.

Sæt én ny perle på tråd og sy
op i række to

Stram tråden og sy ned i den
nye perle. Starten på række tre

Sæt igen en ny perle på tråd og
sy op i perlen i række to der
kommer til at sidde ved siden af
den nye samt den ovenover

Næste side

Sy ned igennem den perle der
sidder over den nye, samt den
nye perle i 3. række.

Der fortsættes med at sætte
èn perle på tråd og sy op i to
perler i forrige række.

Og igen sys ned i perlen før
den nye perle samt den nye
perle. Der fortsættes rækken
ned. Hvorefter der begyndes på
ny række, på samme måde.

Obs!
Når der sys gennem 2
perler, giver det en tættere
sammensyning og det
trækker ikke skævt.

Her, benyttes Berkley
Fireline spunden fiskeline
0.12 mm. Tykkelse.
Fås i bl. a. Bilka
Ny tråd er bedst at afslutte og
begynde ved ender. For ikke at
sy mange gange op og ned
igennem perlerækker for
hæftning, kan man benytte
trådene mellem perlerne ved
enderne til at hæfte ved.

Efter der er bundet knuder kan
man til slut give enderne lidt
lim. Dette ses ikke hvis man vil
benytte en glideskinne som
afslutning.

Når sidste række er syet. Lav
en vending så man kan sy ned
igennem sidste syet række.

Der sys hele vejen igennem.

Næste side

Bedste nåle til dette
arbejde er selvfølgelig
Perlevennernes splitnåle
og langnåle.

Stram let til så begge langsider
ligger pænt lige. Hæft ende.

Længde inkl. Lås 19
cm. Bred 15 mm.

Dette armbånd er fremstillet til inspiration.
Der er kun anvendt tjekkiske kvalitets Seed Beads. Det
står til salg i kategorien Tjekkiske Seed Beads som
inspirationsmodel til 60,- kr. ☺ så, først til mølle! ☺

Tilbage til
perlevennerne

Tilbage til
øverste side

