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Material för varje sektion:
4 Paisley duos (P)
4 Gemduos (G)
1 rose montee ss16 (RM)
2 3mm drops (Dr)
För hela setet behöver du ca 5 g vardera av SB 11/o och 15/o (A,B)
Mellan varje sektion i armbandet behöver du Silky beads (S).
För ett armband med 6 sektioner behövs 7 S. Det blir 16 cm utan lås.
För varje örhänge 1 S, plus en extra Dr eller annan droppe/dagger.
Lås till armbandet och 2 jumprings, öronkrokar till örhängen.
Fireline tråd eller motsvarande 0.12 och en nål storlek 11.

1. Plocka upp 1 A, 1 G, 1 B, 1 P i den smala änden åt rätt håll (se
bild) 1 B, 1 P spegelvänt mot den förra, 1 B, 1 G, 1 A, 1 G, 1 B, 1 P, 1
B, 1 P, 1 B, 1 G. Sy igenom den första A och dra ihop till en lös ring.
Kontrollera att alla G och P ligger åt rätt håll!! Dra åt ringen, knyt en
knut för stabilitet. Sy igenom 1 G, 1 B så att du kommer ut mellan B
och första P. (se blå prick på nästa bild)

2. Plocka upp 2 B, 1 RM i skåran på baksidan och 2 B. Dessa ska
ligga diagonalt över hålet mellan G-grupperna. Du syr in mellan P
och B (röd prick) och igenom B, G, B, G, B. Plocka upp 2 B, sy igenom skåran på baksidan av RM åt andra hållet (kors) plocka upp 2 B
och sy igen in vid blå prick igenom G-gruppen. Kom ut vid den sista
G i gruppen, step up till det yttre hålet och sy igenom så att tråden
kommer ut i V-et som bildas av G. Lägg åt sidan.

3. Gör minst 6 st likadana sektioner, men fäst alla trådar på de övriga: Sy igenom Ggruppen tills du är vid din trådände. Dra åt, knyt en knut, fäst trådarna igenom minst
en pärla till åt varsitt håll, och klipp/bränn. Klipp aldrig tråd intill en knut!

4. Jag vill göra ett armband med 6 sektioner, som jag
nu har gjort. Jag ska nu börja med att sätta ihop
sektionerna med silky beads, och samtidigt sy igenom
ytterkanterna på sektionerna.

5. Använd tråden som kommer ut ur en G på
den första sektionen du gjorde. Plocka upp en
A, en S, en A och gå igenom motsvarande G på
nästa sektion du ska sätta fast.

6. Efter G, plocka upp 1 B, 1 A, gå igenom P,
plocka upp 1 B, 1 Dr, 1 B, gå igenom andra P,
plocka upp 1 A, 1 B och gå igenom G.

7. Upprepa punkt 5 och 6 tills du har använt alla sektioner.
Sluta med att plocka upp en A, en S.

8. Plocka upp tre B, en A, åtta B och sy igenom A igen
så att de åtta B bildar en ögla. Plocka upp tre B, gå igenom S, plocka upp en A och fortsätt längs andra sidan
av armbandet. Vi kommer att passera ytterligare en
gång här, så det behövs inte någon förstärkning i det
här läget.

9. Sy längs hela andra sidan av armbandet på samma
sätt som den första sidan. När du kommer till en S syr
du igenom den andra sidan av den.

10. Gör en ögla
på samma sätt
som du gjorde i
den andra änden
av armbandet.

10. Sy fram till där du började, vid den första S.
Nu börjar förstärkningsvarvet. Sy igenom samtliga
pärlor i yttre varvet tills du kommer till öglan i
änden av armbandet.
11. Gör en liten romb av
öglan, genom att sy igenom de tre första B, A och
2 av B i öglan, plocka upp
en b, sy igenom 2 B,
plocka upp en B, sy igenom 2 B, plocka upp en B
och sy igenom de två sista
B. Fortsätt sedan att sy
igenom andra sidan av
armbandet på samma
sätt.

Fäst trådarna och klipp/bränn, sätt fast låset.

Örhängen:
Ö1. Gör en likadan sektion som i punkt 1 och
2 av armbandet. Fortsätt med att sätta dit en
silky bead i överkant: 1 A, 1 S, 3 B, 1 A, 8 B,
gör en ögla och sy igenom A från andra hållet,
3 B, sy igenom S, plocka upp en A och sy igenom den andra G. Nu syr du ytterkanten på
samma sätt som punkt 6 på armbandet fram
till G på motsatta sidan.

Ö2. Plocka upp 3 B, 1 A, 4 B, en droppe eller dagger
i en storlek som passar dej, 4 B, sy igenom A, plocka
upp 3 B och gå igenom den andra G.

Ö3. Gå igenom andra sidan och sy den på samma sätt
som i Ö1. Nu är du framme vid öglan som du ska förstärka—gör en romb som på armbandet om du vill
men gå igenom alla pärlor en gång till oavsett. Sy runt
ytterkanten och förstärk ytterligare runt droppen,
fäst trådar och sätt i en öronkrok. Gör ett till örhänge.

Det är inte tillåtet att kopiera mönstret, eller använda
det för något annat än det är avsett för—att skapa
smycken för personligt bruk. Du får sälja det du skapat, men inte massproducera det. Tänk på att det ligger
mycket arbete bakom både designen av smycket och
själva mönstret!

