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Lækre,
elastiske
armbånd!
Armbånd af rørperler er blevet
en hed mode, og desuden så er
det en rigtig sjov beskæftigelse.
Du kan lave armbånd i forskellige
farver, mønstre og bredder.
Perlerne trækkes på en elastisk
nylontråd efter vores vejledning.
De er så billige, at du kan lave
en hel masse forskellige.

Her har vi blandet forskellige farver, mønstre og
bredder. Find gerne på dine helt egne varianter!

Lav mange, smalle armbånd
i tone-i-tone-farver og brug
dem sammen.

Til disse armbånd
har vi bl.a. brugt
metallicfarvede
rørperler.

Vi har brugt: Rørperler i en eller flere farver
• Elastisk nylontråd 310281 • Perlenål 310504
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PÄRLOR ny.indd 1
TRÄ PÄRLOR ny.indd 1

Sådan gør du:
1. Start med at trække et langt
stykke elastisk tråd på en nål,
som så trækkes gennem perle
nr. 1. Bind en dobbeltknude
rundt om perlen og lad et
stykke tråd være. Det skal
senere bruges til at binde
armbåndet sammen med. Se
tegning. Bestem hvor bredt
armbåndet skal være og træk
det antal perler på tråden,
som du har bestemt dig for.
Det skal være et lige antal.
Vores trin-for-trin-billeder
viser et armbånd, som skal
blive 4 perler bredt, men
bredden ændres nemt ved at
trække et større eller mindre
antal perler på her ved trin 1.
Træk perle nr. 5 på tråden.
2. Vend og stik nålen tilbage
gennem perle nr. 3. Træk en
ny perle på og stik nålen
tilbage gennem perle nr. 1.
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3. Vend og træk en ny perle
på og stik nålen videre
gennem perle nr. 2. Se
tegningen.
Hvis det første stykke
elastiktråd ikke rækker til, så
kan du bare binde et nyt
stykke til med en dobbeltknude, som gemmes inde
i perlerne. Fortsæt på
samme måde til dit armbånd er langt nok til at nå
rundt om dit håndled.

4. Afslut ved at trække tråden gennem
perlerne i den første og sidste perlerække
så armbåndet samles. Bind trådenderne
godt til.
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Hvis du vil have mønster
på armbåndet, så kan det
være en fordel at tegne det
op med farveblyanter på
et stykke papir, inden du
begynder at trække
perlerne på tråden.

Sort/hvidt og sort/sølv er flotte
og anvendelige kombinationer.

