
Materialer:

2 x lukket ring 20mm (4580fg-20mm)
delica perle, æblerød (db0791v)
delica perle, picasso (db2262)
delica perle, guld 24k 6-k. (DBC0-0034V)
1 par ørekrog (4104Bfg)
2 st2 stk. øsken 4mm (4562-4mm)
2 stk. lukket ring (4562B-4mm)
1 stk. perlenål (31140-0.4mm)
ca. 2m fireline 6lb, sort (21020-6lb)

DIY  Hoops med delica perler

Fortsæt på samme måden, med at 
sy perler fast på hele ringen. Én 
perle ad gangen.

Før tråden tilbage igennem 
perlen.

Stram tråden til, så perlen ligger 
helt tæt til ringen. Enden af 
tråden skal være ca. 8cm

Tråd 1 meter fireline.... før en 
rød perle på tråden... før tråden 
igennem ringen 
(bagfra og frem)

Før igen tråden igennem  guld 
perlen. Stram tråden til, så per-
lerne ligger helt tæt ved siden 
af hinanden.

Før en guld perle på tråden. 
Før tråden igennem ringen 
(bagfra og frem)

Når ringen er fyldt op med 
perler, lukkes omgangen ved at 
føre tråden igennem den første 
perle igen (oppefra og ned)

Før tråden tilbage igennem den 
sidste perle (nedefra og op) Nu er 
du klar til at sy 2. omgang.

Vend ringen, så du hele tiden syr fra 
højre mod venstre. Nu skal resten af 
perlerne sys fast med brick stitch. Før 
den første perle på tråden.



Stram tråden til. Perlerne i brick 
stitch sidder en 1/2 perle forskudt.

Stram tråden til, og sy tilbage 
igennem perlen... 
(nedefra og op)

Før at 3. omgang afsluttes, sys en 
lukket ring med. Før en perle og 
en lukket ring på tråden. Sy 
perlen fast.

Fortsæt på samme måde med 
at sy én perle på ad gangen. 
2. omgang afsluttes på samme 
måde som 1. omgang.

Stram tråden til. Nu sidder der 
en lukket ring fast i yderste 
omgang.

3. omgang lukkes ved at sy 
igennem 1. perle i omgangen.
(oppefra og ned)

Hæft tråden ved at sy igennem 
tilfældige perler. Vær opmærk-
som på at tråden ikke kan ses. 
Hæft også enden af tråden. 

Åben forsigtigt øjet i ørekro-
gen... før det på den lukkede 
ring.... luk øjet igen.

Næste perle sys fast på samme 
måde. D.v.s. .... før en perle på 
tråden.... før nålen igennem tråden 
mellem de næste 2 perler... 
(bagfra og frem)

Sy tilbage igennem perlen. Sy 
ikke tilbage igennem tråden 
mellem perlerne, så falder 
perlen af. 

Træk tråden helt igennem. Nu 
sidder perlen helt tæt til 1. 
omgang og lidt på skrå.

Før nålen igennem tråden mellem 
1. og 2. perle..... bagfra og frem. 
Hold arbejdet som vist på billedet.


