
1

TIPS 
&

TRICKS
FOR YOUR DIY JEWELRY



2 3

BOX
&me my

WELCOME
Welcome to an exclusive DIY jewelry box, which consists 
of many different lovely jewelry parts of great quality 
following the trends in fashion. We have made sure that 
you will be able to design both bracelet, necklace, ankle 
bracelet and earrings - many different combinations 
allowing you to assemble the parts according to your 
fantasy. 

This guide will show you the basic techniques, which are 
often used when designing jewelry:
 •  Elastic bracelet
 •  Simple loop and winding
 •  Adjustable knot

You can also find video versions of the 
techniques at www.meandmybox.com/howto 
including many other extended techniques 
relating to the different jewelry boxes. 

Now it is up to you to get started and enjoy several 
hours of quality time either alone or together with some-
one you care about. 

We hope you will love your final creation and wear your 
jewelry with pride. Enjoy! 

Love,
Annemette & Christina



VELKOMMEN
Velkommen til en DIY 
smykkebox, som består af 
mange forskellige lækre  
smykkedele i god kvalitet, og 
som følger modebilledet. Vi 
har som minimum sørget for,  
at du kan designe både 
armbånd, halskæde, ankelkæde 
og øreringe i mange forskellige 
kombinationer, Ja, du kan 
sammensætte delene lige efter 
din fantasi. 
Denne her lille guide viser dig 
basisteknikkerne, som du ofte 
skal bruge, når du designer 
smykker:
• elastikarmbånd
• øje og vindinger
• justerbar knude
Du kan også finde teknikkerne 
i videoform på meandmybox.
com/howto – samt en masse 
andre udvidede teknikker, 
som hører til de forskellige 
smykkeboxe. 
Så er det bare, at komme i 
gang. Der er til rigtig mange 
timers fordybelse og hygge – 
enten alene eller med nogen, 
du holder af. 
Vi håber, du vil elske dit færdi-
ge smykkeresultat og vil bære 
dine smykker med stolthed. 
Rigtig god fornøjelse.

Kærlig hilsen
Annemette & Christina

WELKOM 
Dit is een DIY sieradenbox 
die bestaat uit een heleboel 
verschillende fraaie 
kwaliteitssieraden, die ook nog 
eens met de trends meegaan. 
Hiermee kun je armbanden, 
halskettingen, enkelkettinkjes 
en oorbellen ontwerpen in 
een heleboel verschillende 
combinaties. Bij het combineren 
van de onderdelen kun je je 
fantasie helemaal de vrije loop 
laten. 
In deze korte handleiding laten 
we je de basistechnieken zien 
die je vaak nodig hebt bij het 
ontwerpen van sieraden: 
• elastische armband 
•  oorhanger met oogje en 
wikkelingen 

• verstelbare knoop 
Voor de technieken kun je 
ook filmpjes bekijken op 
www.meandmybox.com - 
plus een heleboel andere 
uitgebreide technieken voor de 
verschillende sieradenboxen. 
Aan de slag! Met deze box 
kun je echt urenlang - alleen 
of samen - heerlijk aan de slag. 
We hopen dat je dik tevreden 
met het eindresultaat en dat je 
met veel trots je sieraden zult 
dragen. Veel plezier 

Groetjes 
Annemette & Christina

VÄLKOMMEN 
Välkommen till ett diy-
smyckeskrin med många 
olika läckra och moderna 
smyckedelar av hög kvalitet. 
Du kan designa både 
armband, halsband, 
ankelkedja och örhängen 
– i många olika 
kombinationer – det är 
bara din fantasi som sätter 
gränserna. 
Denna lilla vägledning 
visar grundmetoder som 
ofta används vid design av 
smycken: 
• elastiskt armband 
• ögon och lindningar 
• justerbar knut 
Du kan även titta på videor 
som visar tekniken på 
www.meandmybox.com. 
Där hittar du även många 
andra tekniker som används 
för att göra olika smycken. 
Nu är det bara att sätta 
igång. Du har riktigt många 
timmars avkoppling och 
trivsel att se fram emot, 
antingen ensam eller 
tillsammans med någon. 
Vi hoppas att du ska gilla 
dina färdiga smycken och 
bära dem med stolthet. 
Mycket nöje! 

Vänliga hälsningar, 
Annemette och Christina

VELKOMMEN 
Velkommen til en DYI-
smykkeboks med mange 
forskjellige lekre og 
moteriktige smykkedeler av 
høy kvalitet. 
Nå kan du designe både 
armbånd, halskjede, 
ankelkjede og øreringer 
– i mange forskjellige 
kombinasjoner. Det er bare 
fantasien din som setter 
grenser. 
Denne lille veiledningen 
viser deg grunnteknikkene 
som ofte brukes for å lage 
smykker: 
• elastisk armbånd 
• øye og viklinger 
• justerbar knute 
Du kan også se videoer av 
teknikkene på 
www.meandmybox.com. 
Der finner du også en rekke 
andre teknikker som brukes 
for å lage ulike smykker. 
Så er det bare å sette i 
gang. Du kan glede deg til 
mange timer med avkobling 
og hygge, enten alene eller 
sammen med noen. 
Vi håper at du vil like de 
ferdige smykkene og bære 
dem med stolthet. God 
fornøyelse! 

Vennlig hilsen 
Annemette & Christina

NORSK NEDERLANDSDANSK SVENSKA
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Elastic bracelet
s. 07

Earring with simple loop and windings
s. 11

Earrings with pendants
s. 11

Necklace with adjustable knots
s. 21

TECHNIQUES
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BEFORE GETTING STARTED
•  1 pc. elastic cord 30 cm 

(preferably silicone elastic 
cord to pass through 0.6 
mm beads)

•  Amount of beads 
measured for the size of 
your wrist

• 1 pair of scissors 

HOW-TO
1.  Measure your wrist for the 

length of your bracelet

2.  Place the beads in a 
row in the wanted order. 
Measure with a ruler to 
control the length of the 
bracelet

3.  Pass the elastic cord 
through the beads in the 
wanted order

4.  Tie a knot for closure (see 
technique below)

5.  Cut off the loose ends. 
For extra fastening, provide 
the knot with a small drop of 
super glue

1 2 3

ELASTIC 
BRACELETS

ENGLISH
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NORSK
DET SKAL DU BRUGE
•  1 stk. elastik 30 cm (skal 

kunne gå igennem 
perlerne, 0.6 mm  
silikoneelastik anbefales) 

•  Antal perler målt op til dit 
håndleds omfang

• En saks

SÅDAN GØR DU
1.  Mål dit håndled op og 

find ud af hvor langt dit 
armbånd skal være. 

2.  Læg alle perlerne op 
på en lang række i den 

rækkefølge du ønsker.  
Mål efter med en lineal 
om armbåndet har den  
ønskede længde.

3.   Tag elastiksnoren og før 
den igennem perlerne i 
ønsket rækkefølge. 

4.   Bind en knude for at 
afslutte. (Se teknikken her).

5.  Klip de løse ender af. Du 
kan give knuden en lille 
dråbe sekundlim, for at 
sikre den ekstra godt.

NEDERLANDS

DANSK

SVENSKA
DU BEHÖVER 
•  1 elastisk tråd 30 

cm (ska kunna träs 
igenom pärlorna, 0,6 
mm elastisk silikontråd 
rekommenderas 

•   Det antal pärlor som 
krävs för storleken på  
din handled 

• En sax 

GÖR SÅ HÄR 
1.  Mät din handled och 

ta reda på hur långt 
armbandet ska vara. 

2.  Placera alla pärlor i en 

lång rad i den ordning 
du vill ha. Mät med en 
linjal om armbandet har 
önskad längd. 

3.  Ta den elastiska tråden 
och trä den genom 
pärlorna i önskad 
ordning. 

4.  Avsluta med en knut.  
(Se tekniken här) 

5.  Klipp av de lösa ändarna. 
Du kan applicera en liten 
droppe sekundlim på 
knuten så att den håller 
extra bra.

DETTE TRENGER DU 
•  1 elastisk tråd 30 cm 

(skal kunne tres gjennom 
perlene, 0,6 mm silikontråd 
anbefales) 

•  Antall perler målt 
opp etter omkrets på 
håndleddet 

• En saks 

SLIK GJØR DU 
1.  Mål håndleddet og finn  

ut hvor langt armbåndet 
skal være. 

2.  Plasser alle perlene 
i en lang rekke i den 

rekkefølgen du ønsker. Mål 
deretter med en linjal for 
å sjekke om armbåndet 
har ønsket lengde. 

3.  Ta den elastiske tråden og 
tre den gjennom perlene i 
ønsket rekkefølge. 

4.  Avslutt med en knute. (Se 
teknikken her) 

5.  Klipp av de løse endene. 
Du kan påføre en liten 
dråpe lynlim på knuten for 
å feste den ekstra godt.

DIT HEB JE NODIG 
•  1 elastiek van 30 cm 

(het moet door de 
parels heen kunnen met 
een opening van 0,6 
mm en wij adviseren 
om siliconenelastiek te 
gebruiken) 

•  Aantal parels, afgestemd 
op je polsomtrek 

•  Een schaar 

DOE HET ALS VOLGT 
1.  Meet je pols en kijk hoe 

lang jouw armband moet 
worden. 

2.  Leg alle parels in één 
lange rij in de volgorde 
die je graag wilt. Meet 
met een liniaal na of de 
armband de juiste lengte 
heeft. 

3.  Pak het elastiek en leid 
dat door de parels in de 
gewenste volgorde. 

4.  Leg er een knoop in. 
(Bekijk hier de techniek) 

5.  Knip de losse uiteinden 
weg. Breng op de knoop 
een druppeltje secondelijm 
aan om ervoor te zorgen 
dat die niet meer losgaat.
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 WINDINGS

BEFORE GETTING STARTED
•  1 pair of round-nose pliers
• 1 pair of flat-nose pliers
• 1 pair of cutting pliers
• 1 pin
• 1 bead

TIPS
1. Once practicing the technique and deciding on the correct size 
of the loop, we recommend marking the spot on the round-nose 

pliers indicating where to bend the wire. This way the size of the 
loop will stay the same every time. 

2. For freshwater pearls, we recommend to use a metal thread if 
the pin does not pass through the hole. The holes of freshwater 

pearls can vary in size. We recommend using the technique 
eyelet and winding.

ENGLISH

HOW-TO
1.  Place the round-nose 

pliers on the pin just 
above the bead and 
bend the pin at an angle 
of 90° (illustration 1+2)

2.  Shift position of pliers as 
shown on illustration 

3.  Turn the pin back 
counterclockwise around 
the pliers’ upper jaw, 
which places the two 
ends parallel  
(illustration 4)

3.  Adjust the pliers to make 
space to pull the short 
piece of wire under 
the long piece. Result 
is another angle of 90° 
(illustration 5-7) 

4.  Complete the loop by 
winding the wire 1-3 
times. Carefully make sure 
the windings are tight 
and uniform  
(illustration 8-9)

5.  Use the cutting pliers to 
cut off the excess wire 
and carefully squeeze 
with flat-nose pliers or 
round-nose pliers to 
avoid the wire protruding. 
Technique of simple 
loop and winding is 
completed (illustration 10). 
The pendant can now be 
attached hoop earrings 
or ear hook earrings. 

SIMPLE LOOP
&
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DET SKAL DU BRUGE
• 1 rundtang
• 1 fladtang
• 1 bidtang
• 1 perlestav
• 1 perle

SÅDAN GØR DU
1. Placér rundtangen på 

perlestaven lige over 
perlen og buk en vinkel 
på 90° (billede 1-2).

2. Løsn tangen og skift 
tangens position som vist 
på illu 3. 
Drej derefter tråden 
tilbage rundt om tangens 
øverste kæbe til ”Kl. 
19.00”, så de to ender 
bliver parallelle (illu 4).

3. Åbn tangen og flyt den 
så den ligger vandret 
med ”øjnene”, så der 
bliver plads til at trække 
det korte stykke tråd ind 
under det lange og ud til 
”Kl. 15.00”. Derved opstår 

nu igen en vinkel på 90° 
(illu 5-7).

4. Tag nu en fladtang 
og hold fast på øjet 
med tangen, mens du 
enten med en rundtang 
eller fingrene laver 1-3 
vindinger, alt efter behov. 
Vær omhyggelig, således 
at vindingerne ligger 
tæt og ensartet ind til 
hinanden (illu 8-9).

5. Klip overskydende tråd af 
med bidtangen og klem 
forsigtigt efter med en 
fladtang eller rundtang 
så tråden ikke stritter ud. 
Du er nu færdig med et 
vedhæng med øje og 
vindinger. (illu 10).

TIPS
Der, hvor du sætter tråden på tangen for at lave øjet,  

er også det sted på tangen, der angiver, hvor stort øjet er.
Når du har fundet en størrelse på øjet, som du synes, er den 

rigtige, er det en god idé at sætte et mærke med en tusch ud for 
det sted på rundtangen, hvor du bukker tråden. På denne måde 

får du den samme størrelse på øjet hver gang.

DANSK
DU BEHÖVER 
• 1 rundtång 
• 1 plattång 
• 1 avbitartång 
• 1 pärlstav 
• 1 pärla 

GÖR SÅ HÄR 
1.  Placera rundtången på 

pärlstaven strax ovanför 
pärlan och böj i en vinkel 
på 90° (bild 1–2). 

2.  Lossa tången och flytta 
tångens position enligt 
bild 3. Vrid sedan tråden 
tillbaka moturs runt 
tångens överkäke till ”kl. 
19” så att de två ändarna 
blir parallella (bild 4). 

 3.  Öppna tången och 
flytta den så att den 
ligger horisontellt med 
”ögonen” så att det finns 
utrymme att dra den 
korta trådbiten in under 
den långa och ut till ”kl. 
15”. Detta skapar igen i en 
vinkel på 90° (bild 5–7). 

4.  Använd nu en plattång 
och håll fast ögat med 
tången medan du lindar 
1–3 varv (allt efter behov) 
med en rundtång eller 
med fingrarna. Se till att 
de lindade varven ligger 
tätt och enhetligt intill 
varandra (bild 8–9). 

5.  Klipp av överflödig tråd 
med avbitartången och 
klämt försiktigt efteråt 
med en plattång eller 
rundtång så att tråden 
inte sticker ut. Nu är du 
klar med en berlock 
med öga och lindningar 
(bild 10). Nu kan hängen 
hängas på en kreol / 
ringar eller öronkroken.

TIPS
Platsen där du sätter tråden på tången för att skapa ögat är  

också platsen som bestämmer hur stort ögat blir. 
När du har en storlek på ögat som du är nöjd med är det en 
god idé att göra en markering med en penna på den plats på 

rundtången där du böjer tråden. På så sätt får du samma storlek 
på ögat varje gång.

SVENSKA
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DETTE TRENGER DU 
• 1 rundtang 
• 1 flattang 
• 1 avbitertang 
• 1 perlestav 
• 1 perle 

SLIK GJØR DU 
1.  Plasser rundtangen på 

perlestaven like over 
perlen og bøy i en vinkel 
på 90° (bilde 1–2). 

2.  Løsne tangen og flytt 
tangens posisjon som vist 
på bilde 3. Vri deretter 
tråden tilbake rundt 
tangens øverste del til 
«kl. 19.00», slik at de to 
endene blir parallelle 
(bilde 4). 

3.  Åpne tangen og flytt den 
slik at den ligger vannrett 
med «øynene». Da blir 
det plass til å trekke den 
korte trådbiten inn under 
den lange og ut til «kl. 
15.00». Dermed oppstår 
det igjen en vinkel på 90° 
(bilde 5–7). 

4.  Bruk så en flattang og 
hold fast øyet med 
tangen mens du vikler 
1–3 omganger (alt etter 
behov) med en rundtang 
eller med fingrene. 
Sørg for at viklingene 
ligger jevnt og tett inntil 
hverandre (bilde 8–9). 

5.  Klipp av overflødig tråd 
med avbitertangen og 
klem forsiktig til med en 
flattang eller rundtang 
slik at tråden ikke stikker 
ut. Du er nå ferdig med 
teknikk «Anheng med 
løkke og viklinger» (bilde 
10). Nå kan vedhenget 
henges på en bøyle.

TIPS
Stedet hvor du setter tråden på tangen for å lage øyet, er også det 

stedet som bestemmer hvor stort øyet blir. 
Når du har en størrelse på øyet som du er fornøyd med, er det 
lurt å markere med en penn på det stedet på rundtangen hvor 

du bøyer tråder. På denne måten får du samme størrelse på øyet 
hver gang.

NORSK
DIT HEB JE NODIG 
• 1 rondbektang 
• 1 platbektang 
• 1 kniptang 
• 1 nietstift 
• 1 parel

DOE HET ALS VOLGT 
1.  Plaats de rondbektang op 

de nietstift vlak boven de 
parel en breng een hoek 
aan van 90° (afb. 1-2). 

2.  Haal de tang eraf en 
plaats daarna de tang 
zoals aangegeven in afb. 
3. Draai vervolgens het 
draad rond het bovenste 
“been”  van de tang 
tegen de klok in, weer 
terug naar “19.00 uur”, 
zodat de twee stukken 
parallel zijn aan elkaar 
(afb. 4).  

3.  Open de tang en 
verplaats die zodat hij 
recht op de “oogjes” 
staat, zodat er ruimte 
ontstaat om het korte 
stuk draad naar binnen te 
trekken onder het lange 

stuk door en dan weer 
naar buiten naar “15.00 
uur”. Zo ontstaat nu weer 
een hoek van 90°  
(afb. 5-7). 

4.  Pak vervolgens een 
platbektang en houd 
het oogje vast met de 
tang terwijl je met een 
rondbektang of met je 
vingers 1-3 wikkelingen 
maakt - naar eigen keuze. 
Doe dit zorgvuldig en 
zorg ervoor dat de 
wikkelingen allemaal op 
dezelfde manier dicht op 
elkaar liggen (afb. 8-9). 

5.  Knip het overtollige 
stuk draad eraf met 
de kniptang en 
zorg er daarna met 
een platbektang of 
rondbektang voorzichtig 
voor dat het draad er niet 
uit steekt. Je hanger met 
een oogje en wikkelingen 
is nu klaar (afb. 10).  
Nu kan de hanger aan 
een creool of ring 
worden gehangen.

TIPS
De plaats waar je het draad op de tang zet om het oogje aan te 
brengen, is ook de plaats op de tang die aangeeft hoe groot het 
oogje wordt. Als je tevreden bent over de grootte van het oogje, 

is het slim om met een stift de plek op de ronde tang te markeren 
waar je het draad ombuigt. Zo kun je het oogje steeds precies 

even groot maken.

NEDERLANDS
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ADJUSTABLE 
KNOT

3 4

1 2

BEFORE GETTING STARTED
•  1 cord (e.g. 0.8 mm nylon 

cord 40 cm)
• Beads on cord, 1-3 pcs

HOW-TO
1.  Place the two ends of 

the cord parallel with one 
crossing the other. Each 
end is tied separately. 
Make a loop with the end 
and wind it backwards 
around the two cords – 
approx. 2-3 times. 

2.  Insert the cord end 
through the winded loops  
– including the first loop

3.  Pull the end of the 

cord to make the loops 
tight around the two 
cords. Same procedure 
is applied at the other 
end. The bracelet can 
be turned around to 
easily repeating of same 
procedure. 

4.  The end of the knot cord 
can be cut off. Leave a 
small piece so it will not 
untie. Now either use a 
lighter for melting or add 
a small drop of glue on 
the loops. Be careful not 
to glue the end to the 
cord as this will prevent 
the knot from sliding  

ENGLISH

DANSK
DET SKAL DU BRUGE
•  1 snor (f.eks. 0,8 mm 

nylonsnor 40 cm)
•  Perler trukket på snoren 

1-3 stk

SÅDAN GØR DU
1. De 2 snore krydses og 

lægges parallelt. Hver 
ende/side bindes færdig 
hver for sig. Lav en løkke 
med enden, som derrefter 
snoes bagudrettet rundt 
om de 2 tråde – ca. 2-3 
gange efter ønske.

2. Enden af snoren trækkes nu 
tilbage igennem de snoede 

løkker – også den første.
3. Træk i enden af snoren, 

således at løkkerne 
lægger sig tæt omkring 
de 2 snore. Det samme 
gøres i den anden side. 
Armbåndet kan vendes 
om, så man kan gøre det 
samme igen og ikke skal 
gøre det modsat.

4. Enden kan klippes tæt 
af ved knuden. Så skal 
den enten smeltes med 
lighter eller limes fast på 
løkkerne. Pas på, den ikke 
bliver limet fast på snøren, 
den skal glide på.
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DU BEHÖVER 
•  1 snöre (t.ex. 0,8 mm 

nylonsnöre 40 cm) 
•  Pärlor trädda på snören 

1–3 st 

GÖR SÅ HÄR 
1.  De 2 snörena korsas och 

läggs parallellt. Varje 
ände/sida görs klart 
separat. Gör en ögla med 
änden och linda den 
bakåt runt de 2 trådarna 
– ca 2–3 gånger enligt 
önskemål. 

2.  Snörets ände dras nu 
tillbaka genom de lindade 
öglorna – även den första. 

3.  Dra i änden av snöret så 
att öglorna lägger sig 
tätt runt de 2 snörena.  
Detsamma görs på andra 

sidan. Armbandet kan 
vändas så att du kan 
upprepa samma sak igen 
och inte behöva göra det 
motsatta

4.  Änden kan klippas av 
nära knuten. Smält den 
sedan med en tändare 
eller limma fast den på 
öglorna. Se upp så att du 
inte fäster på snöret som 
den ska glida på. 

SVENSKA

DETTE TRENGER DU 
•  1 tråd (f.eks. 0,8 mm 

nylontråd 40 cm) 
•  Perler trædd på tråden, 

1–3 stk. 

SLIK GJØR DU 
1.  De to trådene krysses 

og legges parallelt. Hver 
ende/side gjøres ferdig 
hver for seg. Lag en 
løkke med enden og 
vikle den bakover  
rundt de to trådene – 
ca. 2–3 ganger etter 
ønske. 

NORSK

NEDERLANDS
DIT HEB JE NODIG 
•  1 koord (bijvoorbeeld 0,8 

mm nylonkoord 40 cm) 
•  Pareltjes aangebracht op 

het koord 1-3 st. 

DOE HET ALS VOLGT 
1.  Leg de 2 lange einden 

van het koord langs 
elkaar zoals op de 
afbeelding. Aan elk 
uiteinde / elke kant ga je 
een knoop aanbrengen. 
Maak een lus met het 
uiteinde, dat je vervolgens 
weer achteruit om de 
2 draden heen draait - 
ongeveer 2-3 keer. 

2.  Trek nu het einde van het 
koord weer terug door 
de lussen - ook door de 
eerste lus. 

3.  Trek aan het einde van 
het koord om de lussen 
strak om de 2 koorden 
heen te krijgen. Hetzelfde 
gebeurt aan de andere 
kant. De armband kan 
omgedraaid worden 
zodat je de handelingen 
kan herhalen en het niet 
tegenovergesteld hoeft te 
doen.

4.  Het uiteinde kan dicht 
bij de knoop worden 
afgeknipt. Daarna moet je 
het even smelten met een 
aansteker of vastlijmen op 
de lussen. Zorg ervoor 
dat er geen lijm komt vast 
te zitten aan het koord 
waarover het heen en 
weer moet schuiven.

2.  Trådens ende trekkes 
så tilbake gjennom de 
tvinnede løkkene – også 
den første. 

3.  Dra i enden av tråden, 
slik at løkkene legger 
seg tett rundt de to 
trådene. Det samme 
gjøres på den andre 
side. Armbåndet kan 

vendes om så man kan 
gjenta det samme igjen.

4.  Enden kan klippes av tett 
inntil knuten. Smelt den 
deretter med en lighter 
eller lim den fast på 
løkkene. Pass på at den 
ikke limes til tråden som 
den skal gli på. 
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The jewelry is made from 18 karat gold-plated brass 
and sterling silver-plated brass, and some parts 100% 
sterling silver. It will keep beautiful for longer if you 
remember to:

• take off your jewelry before you shower
• take off your jewelry before you do sports
• avoid fragrances and perfume
•  Store your jewelry, preferably in a dark, cool and 

dry place. Use the jewelry box or bag for storing

WARNING! 
Not suitable for children under the age of 3 years. 

Contains small parts and long cord that may be a choking hazard. 

NB! 
For freshwater pearls, we recommend to use a metal thread if the pin does 
not pass through the hole. The holes of freshwater pearls can vary in size. 

We recommend using the technique eyelet and winding.

For further tips and tricks, please visit
www.meandmybox.com/howto

TAKE GOOD 
CARE OF YOUR 

JEWELRY
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Smykkerne er forgyldt 18 karat messing og sterling sølv 
belagt messing, og enkelte dele er 100% sterling sølv. De 
holder sig pæne længe, hvis du husker at:

• tage dem af, når du er i bad
• tage dem af, når du dyrker sport
• undgå parfume
•  gemme dem, også gerne i lukkede rum, hvor de hverken 

får lys eller luft. Brug eventuelt poserne eller æsken til 
opbevaring

ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år. Indeholder 
små dele og lang tråd, som kan være til kvælningsfare.

NB! Til ferskvandsperler kan du benytte smykketråd i de tilfælde  
perlestavene ikke kan gå igennem hullerne. Hullerne i ferskvandsperler  

kan variere i størrelsen. Teknikken ‘øje og vindinger’ anbefales.

Se flere tips og tricks på www.meandmybox.com/howto

Smykkene er i 18 karat gullbelagt messing og 
sterlingsølvbelagt messing. De holder seg vakre lenge hvis 
du husker å: 

• ta dem av når du dusjer/bader 
• ta dem av når du trener 
• unngå parfyme 
•  oppbevare dem, gjerne lukket og beskyttet mot lys  

og luft. Bruk ev. posene eller esken til oppbevaring. 

ADVARSEL! Ikke egnet for barn under 3 år. Inneholder 
små deler og lang tråd som kan utgjøre en kvelningsfare. 

NB! Til ferskvannsperler kan smykketråd brukes i de tilfellene hvor 
perlestavene ikke kan tres gjennom hullene. Ferskvannsperlenes hull 

kan variere i størrelse. Teknikken øye og viklinger anbefales. 

Se flere tips og råd på www.meandmybox.com/howto

De sieraden zijn gemaakt van verguld (18-karaats) messing en 
messing verzilverd met sterling zilver. Ze blijven lang mooi als 
je denkt aan het volgende: 

• doe ze af als je in bad gaat 
• doe ze af als je gaat sporten 
• vermijd contact met parfum 
•  berg ze goed op, het liefst op een afgesloten plaats 

zonder licht of luchttoevoer Gebruik eventueel de zakken 
of het doosje om ze in te bewaren. 

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Bevat 
kleine onderdelen en lange draden die kunnen leiden tot verstikkingsgevaar. 

LET OP! Voor zoetwaterparels kan er sierdraad worden gebruikt als de 
nietstiften niet door de gaten passen. De gaten in zoetwaterparels kunnen 

qua grootte variëren. Techniek met oogje en wikkelingen wordt aanbevolen. 

Kijk voor meer tips en tricks op www.meandmybox.com/howto

Smyckena är 18 karats guldpläterad mässing och sterling 
silverpläterad mässing. De håller sig vackra länge om du 
kommer ihåg att: 

• ta av dem när du duschar och badar 
• ta av dem när du idrottar 
• undvika parfym 
•  förvara dem, gärna i slutna utrymmen, utan ljus och luft. 

Påsarna eller lådan kan användas till förvaring 

VARNING! Inte lämpligt för barn under 3 år. Innehåller 
små delar och lång tråd som kan orsaka kvävningsrisk. 

OBS! För sötvattenspärlor går det att använda smycketråd om pärlstavarna 
inte går att trä genom hålen. Hålen i sötvattenspärlor kan variera i storlek. 

Tekniken med att göra ett öga och lindningar rekommenderas. 

Se fler tips och tricks på www.meandmybox.com/howto

NORSK

NEDERLANDS

DANSK

SVENSKA
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