
DIY | Peyote stitch with a twist

Før en perle på tråden, sy igennem 
perlen igen, så der dannes en 
cirkel. Stram til... Den fungerer 
som en stopperle.

Placer stopperlen ca. 20 cm 
fra enden af tråden. Før 1 guld 
+ 8 blå + 1 guld perle på 
tråden.

Før 1 guldperle på tråden og 
før nålen tilbage igennem den 
sidste blå perle.

Vend arbejdet. Før 1 guldperle 
på tråden, og før nålen igen-
nem den første blå perle som 
stikker op.

Fortsæt indtil der er 6 guldperler på 
den ene side, og 5 guldperler på 
den anden side. Placér arbejdet som 
vist på billedet. Før nålen igennem 
den øverste guldperle i rækken til 
venstre.

Stram tråden til... før 1 blå perle på 
tråden, hop 1 blå perle over, og før 
nålen igennem den næste blå perle.

Fortsæt med at føre 1 perle på 
nålen og hoppe 1 perle over, 
indtil tråden kommer ud af 
den sidste guldperle.

Før derefter nålen igennem 
den første blå perle til højre i 1. 
række (som vist på billedet).

Stram tråden til... Placér arbej-
det som vist på billedet... tråden 
kommer ud af den første blå 
perle. som stikker op.

Før 1 perle på tråden og sy igen-
nem den næste perle som stikker 
op.

Fortsæt med at sy 1 perle på 
ad gangen, indtil tråden 
kommer ud igennem guldper-
len i spidsen.

Vend arbejdet... før 1 guldperle 
på tråden, og før nålen igennem 
den første blå perle som stikker 
op.

Materialer:
Miyuki seed bead, mørk blå-grøn picasso str. #11 
(SB11O-4516V)
1 stk. magnetlås 10mm, forgyldt stål (3030fg-10mm)
ca. 5 meter fireline 8lb, sort (21020-8lb-bl-45m)
splitnål (en perlenål kan også bruges) (31140B)

 



Fortsæt på samme måde, indtil 
nålen kommer ud af guldperlen i 
bunden.

Vend arbejdet.... (nu skal der 
sys tilbage).. før nålen igennem 
guldperlen ved siden af.

... før nålen videre igennem den 
første blå perle som stikker op. 
...... fortsæt med at sy frem og 
tilbage.

Der vendes i guldperlen i spidsen 
og i guldperlen i bunden. Gentag 
indtil armbåndet har den ønskede 
længde. Tråden hæftes ved at sy 
igennem nogle tilfældige perler.

Nu skal antallet af blå perler for
mindskes med 1 hver gang der 
sys tilbage. Rækken vendes når 
tråden kommer ud af den sidste 
blå perle som stikker op.

Sy tilbage, og vend i guldper-
len i bunden.

Vend i den 2. sidste blå perle.... Til sidst vendes i den 1. blå perle.

Vend i guldperlen og videre 
igennem den 1. blå perle. 

Sy nu 1 perle fast imellem hver 
perle som stikker op i “spidserne”.

Sy igennem 3 perler, og stram 
cirklen lidt til. Magnetlåsen skal 
nu sys fast. 

Sy én blå perle på ad gangen.

Før nålen igennem en perle i den 
forrige række. Dette gøres for at 
placere nålen lidt længere nede, 
før at den stikkes igennem  arm-
båndet.

Stik nålen igennem armbåndet.... igennem øjet i magnetlås-
en.... og videre ud på den anden side af armbåndet. Sy 1 gang 
mere tilbage igennem armbåndet og øjet på magnetlåsen. 
Før tråden nogle gange rundt i cirklen, så den strammes om-
kring øjet i magnetlåsen. Hæft enden af tråden ved at sy igen-
nem nogle tilfældige perler. Fjern stopperlen. ved forsigtigt af 
trække den af tråden. Sy den anden del af magnetlåsen fast 
på samme måde.


