
Før en perle på tråden.. før 
nålen tilbage igennem perlen 
nedefra og op. (stopperle)

Stram tråden til. Der skal være 
ca. 10cm endetråd. Denne 
stopperle ernes igen til sidst.

Før en guld og en grøn perle 
på tråden. Før derefter nålen 
tilbage igennem guld perlen.

Stram tråden til. 

Før en lukket øsken på nålen 
og videre igennem de sidste 4 
perler i rækken. 

Vend arbejdet. Før nålen tilbage 
igennem hele rækken af perler... 
spring den første perle over. 

Før nålen igennem guld 
perlen. Nu er du klar til at 
fortsætte med zikzak møn-
stret. 

Før 5 grønne, 1 guld og 1 grøn 
perle på tråden. Før nålen 
tilbage igennem guld perlen.

Materialer:
Delica-perle, skovgrøn (DB0663V)
Delica-perle, stærk gul (DB0721V)
Delica-perle, lys mint (DB2356V)
Delica-perle, guld 6k (DBC0-0034V)
2 stk. lukket øsken 4 mm (4562B-4mm)
2 st2 stk. åben øsken 4 mm (4562-4mm)
1 stk. karabinlås 9 mm (3132fg-9mm)
ca. 3 cm øskenkæde (3514fg-3.4mm)
ca. 1,5 m Fireline 6lb sort (21020-6lb)
+ perlenål (31140-0.4mm)

DIY | Dobbelt Daisy chain

Stram tråden til.

Før at zikzak mønstret laves, 
skal der sys en lukket øsken 
fast. Før nålen tilbage igen-
nem 3 grønne perler. 

Stram tråden til. Nu skal den 
første del af armbåndet laves. 
Det grønne siksak mønster.

Før 5 grønne, 1 guld og 1 grøn 
perle på tråden. Før nålen 
tilbage igennem guld perlen.



Før igen 7 perler på tråden, og 
tilbage igennem guldperlen.

Nu skal der sys endnu en 
lukket øsken fast. Før nålen 
tilbage igennem 3 perler.

Fortsæt på samme måde indtil 
armbåndet har den ønskede 
længde. Dette armbånd får 30 
spidser, færdig længde 15cm 
uden lås. 

Vend arbejdet om og før nålen 
tilbage gennem 5 perler. Spring 
den første grønne perle over. 

Nu skal blomsterne sys. Vend ar-
bejdet... nu sys der fra venstre 
mod højre. Før 5 perler på 
tråden som vist på billedet.

Før en lukket øsken på nålen... 
og videre gennem de sidste 4 
perler i rækken.

Før nålen tilbage igennem 
den første gule perle.

Stram tråden til. Før 3 gule perler på tråden, og 
før nålen tilbage igennem 1 gul 
perle. Stram tråden. 

Før 1 grøn perle på tråden, og 
før nålen tilbage igennem de 3 
midterste perler i næste række.

Stram tråden. Nu er den 
første blomst syet fast.

Vend arbejdet, og sy den 
næste blomst fast på samme 
måde.

Fortsæt med at sy blomster 
fast ned langs hele armbåndet.

Hæft enden af tråden ved at sy 
igennem 4-5 rækker grønne 
perler.. Træk stopperlen af ende-
tråden, og hæft denne på 
samme måde.

Karabinlåsen og endekæden 
fastgøres til armbåndet med 2 
4 mm øskner.


