
DIY | Stjerne med delica perler

Før nålen tilbage igennem de 
2 tidligere perler. Som vist på 
billedet.

Lav den næste spids på samme 
måde. Sy tilbage igennem perle 
8 og 9.

... tilbage igennem perle 10 
og 11. Lav på samme måde 
3 spidser mere.

Materialer:

Delica perler str. #11
1,5m fireline 6lb
1 stk. lukket øsken 4mm
perlenål

Før 55 perler på tråden. Før nålen 
tilbage igennem nogle perler. 
Træk til... så der dannes en ring.

Før nålen igennem de 
næste 2 perler.

... så tilbage igennem de 
første 2 perler igen. Dette er 
den første spids i stjernen.

Før nålen igennem de 
næste 11 perler.

Sy nu 1. omgang. Spring 1 perle 
over... sy igennem den næste. 
Fortsæt med at springe en perle  
over og sy igennem den næste.

Før igen 1 perle på nålen og sy 
igennem den næste perle som 
"stikker op"

Til sidst sys igennem de sidste 2 
perler. Sy de næste 4 sider af 
stjernen på samme måde.

Start næste omgang med at 
føre 2 perler på nålen og sy
igennem perlen til venstre.

Før 1 perle på nålen og sy 
igennem den perle som 
"stikker op".



Sy igennem den næste perle 
som "stikker op", uden at sy 
en perle fast.

Før en perle på nålen og sy 
igennem den næste perle 
som "stikker op". Sy endnu 
en perle på.

Før 2 perler på nålen og sy igen-
nem perlen til venstre. Sy de 
næste 4 sider af stjernen på 
samme måde.

Når den sidste perle i denne 
omgang sys fast, føres nålen 
igennem 2 perler. Sy altid 
igennem 2 perler når en 
omgang afsluttes.

Før 2 perler på nålen og sy ig-
ennem perlen til venstre.
Sy altid 2 perler fast ad 
gangen i spidserne. 

...igen 1 perle på nålen og ig-
ennem den perle som "stikker 
op"

Fortsæt med at sy igennem 
de perler som “stikker op”. 
Ialt 5 perler på denne side.

Sy de næste 4 sider af 
stjernen på samme måde.

Fortsæt med at føre 1 perle 
på nålen og sy igennem de 
perler som “stikker op”.

Ialt sys der 6 perler fast på denne 
side af stjernen. Sy de næste 4 
sider af stjernen på samme måde.

I sidste omgang, sys der ialt 7 
perler fast i hver side af stjernen.

I næste omgang sys der 3 
perler fast... igennem uden 
perle... 

... og igen sys der 3 perler fast.

Sy en lukket ring fast i den sidste 
spids, og hæft trådene ved at føre 
nålen igennem 4-5 tilfældige 
perler.


