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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 færdige smykkeresultat
og vil bære dine smykker med stolthed.
Rigtig god fornøjelse.
Kærlig hilsen
Annemette & Christina
me &my
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TEKNIKKER

Elastikarmbånd
s. 07

Øreringe med vedhæng
s. 09

Øreringe med øje & vindinger
s. 09

Halskæde med justerbare knuder
s. 13
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ELASTIKARMBÅND
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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

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.

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.
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ØJE &
VINDINGER
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DET SKAL DU BRUGE
• 1 rundtang
• 1 fladtang
• 1 bidtang
• 1 perlestav
• 1 perle

tråd under det lange.
Derved opstår nu
igen en vinkel på 90°
(billede 5-7).
4.	Afslut øjet med at
lave tre vindinger. Vær
omhyggelig, sådan
at vindingerne ligger
tæt og ensartet indtil
hinanden (billede 8-9).
5. 	Klip overskydende tråd
af med bidetangen
og klem forsigtig
efter med en fladtang
eller en spids fladtang
så at tråden ikke stritter
– teknikken ‘øje med
vindinger’ er færdigt.
(billede 10). Nu kan
vedhænget hænges
på en kreol/hoop eller
ørekrog.

SÅDAN GØR DU
1.	Placér rundtangen på
tråden et stykke nede,
og buk en vinkel på
90° (billede 1-2).
2.	Skift tangens position
som vist på billede 3,
og drej derefter tråden
tilbage mod urets
retning og rundt om
tangens øverste kæbe,
så de to ender bliver
parallelle (billede 4).
3.	Flyt nu rundtangen, så
der bliver plads til at
trække det korte stykke

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.
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JUSTERBAR
KNUDE
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DET SKAL DU BRUGE
•	
1 snor (f.eks. 0,8 mm
nylonsnor 40 cm)
•	
Perler trukket på
snoren 1-3 stk

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
ligther eller limes fast
på løkkerne. Pas på,
den ikke bliver limet
fast på snøren, den
skal glide på.

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.
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PAS PÅ
DINE
SMYKKER
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.
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