
Klip ca. 2 meter tråd af og bind 
den ene ende af trådene fast på 
den yderste tråd til venstre. Bind 
den fast med en dobbeltknude et 
lille stykke inde på væven.

Tråd splitnålen. En splitnål er en 
særlig bøjelig nål, som kan 
splittes i midten, så den bliver til 
ét stort øje. Splitnåle er generelt 
velegnet til de fleste slags perle-
vævning.

Træk nålen igennem perlerne, 
mens perlerne forbliver skubbet 
op, hold evt. tommelfingeren 
oven på perlerne mens tråden 
trækkes igennem.

Før dernæst trådene én efter én 
ned i rillerne øverst på perle-
væven, så de ligger fint parallelt

Start med at klippe 6 stk. tråde á 
ca. 55cm og bind trådene fast på 
tværpinden.
Armbåndet har 5 rækker perler, 
så der skal bruges 6 stk. tråde.

Placer den anden ende af trådene 
i rillerne nederst på perlevæven. 
Trådene samles over det ene hul. 
Sørg for at trådene er strakt. Sæt 
så trækilen i hullet, så trådene 
fæstnes.

DIY | Vævede perlearmbånd
Perlevævning med Delica seed beads

I denne vejledning viser vi trin for trin, 
hvordan du kan lave klassisk perle-
vævning med Delica seed beads. Når 
du først har lært teknikken, kan du vari-
ere mønster, bredde og længde præcis 
som du har lyst. 
På Smyks.dk findes et bredt udvalg af 
de mest populære Miyuki Delica Seed 
Beads, som egner sig godt til perle-
vævning, så du er sikker på, at kunne 
finde de farver, som passer til netop dit 
smykkedesign. 

Vi afholder også jævnligt smykkekurser 
i butikken på Islands Brygge, hvor man 
kan lære teknikken fra bunden og sam-
tidig få en masse inspiration. Se mere 
på Smykke-kursus oversigten på 
www.smyks.dk



Bind dem sammen, så der er 3 
knuder for enden af armbåndet. 
Knuderne skal sidde tæt op til 
perlerne.

Fjern tværpinden, klip trådene af 
og bind 3 knuder på samme 
måde i denne ende af armbåndet

Nu bindes alle trådene sammen 
med en dobbeltknude.

Træk til, så knuden lægger sig 
helt op af perlen. Denne knude 
sikrer, at den sidste række for-
bliver tæt, når armbåndet tages af 
perlevæven.

Når armbåndet har den ønskede 
længde, bindes der en halvknude 
med tråden omkring den yderste 
venstre tråd.

Tag alle trådene ud af hullet i 
væven, lad den anden ende af 
armbåndet sidde lidt endnu. Det 
er lettere at binde de første 
knuder, hvis armbåndet stadig 
sidder fast i den øverste del af 
væven.

Nålen føres tilbage igennem perl-
erne, over de opspændte tråde.

Tråden trækkes til, så perlerne 
sidder tæt.

Forsæt på samme måde, række 
efter række.

Før så nålen tilbage gennem perl-
erne. Vær opmærksom på at alle 
perler er skubbet op så nålen 
føres tilbage over de opspændte 
tråde

Træk tråden til så perlerne sidder 
tæt ved siden af hinanden.

Næste række laves på samme 
måde. 5 perler føres på nålen, ind 
under trådene fra venste og op 
imellem trådene.



Dit vævede perlearmbånd er nu 
færdigt.

Link til de valgt materialer og mønsterark finde du via Smyks blogsektion. Vælg 
blogindlægget, som hedder “Vævede Perlearmbånd” eller benyt direkte link:
http://blog.smyks.dk/diy-vaevede-armbaand-med-perlevaevning/

Nu skal der sættes en lås i den 
ene ende og en kædeforlænger i 
den anden.

Der kan være én række perler 
med knuder skjult i muffen.

Luk forsigtigt muffen igen med en 
spids- eller fladtang.

Nu føres endemuffen forsigtigt 
over armbåndets yderste række.

Denne vejledning er udarbejdet af Smyks.dk ® 2018. Må kun kopieres til undervisningsbrug. 

Før det overskydende tråd klippes 
af, skal alle knuderne have lidt 
lim, så de ikke går op.

Klip derefter det overskydende 
tråd af tæt på knuderne.

Endemuffen åbnes lidt mere med 
en spidstang, så er det lettere at 
skubbe den over perlerne som 
vist herunder.


