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Lite om min smyckesidé.

Det är väldigt lockande att bara trä upp alla pärlorna på en rad, men jag vill lära er sy
hållbart och med säkra brottpunkter.
Väl placerade brottpunkter gör armbandet både säkrare och lättlagat.
Säkrare är värdefullt när man fastnar och lättlagat då man kan förutse var det går
sönder.

RAW= Rigth Angle Weave, på en rad.
Plocka upp 4 pärlor, sy igenom 3 en gång till.
Varvbyte.
Plocka upp 3 pärlor, sy tillbaka i 3 av dem, repetera.
Detta är lätt att bygga på, men mer behövs ej för detta
mönster.
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Armband Superduos och RAW
Material:
~3g 11/0 TOHO seedbeads
~9g Matubo Superduos

Sy armbandet i grupper om 4 till 5 superduos.
Följ schemat. Sy superduo-seedbead-superduogrupp, sy tillbaka i andra hålet i superduon
och sy en 11/0 mellan superduos, avsluta med
11/0 och sy nästa grupp. När bandet är så långt
som du vill ha det så är det dags att börja med
öglan.
Hur stor öglan ska vara beror på vilken knapp
du skall ha.
Det är bra att göra en paus här och sy den knapp
du valt att göra.
Fortsätt sedan att sy bandet rakt så mycket som du behöver för att din knapp ska få plats.
Rundningen görs genom att du syr 2 st 11/0 mellan superduosen 7 gånger.
Du fortsätter sedan sy bandet så det är 2 lika långa band på båda sidor om öglan. Avsluta
med att binda ihop banden på mitten med en 11/0, en superduo och en 11/0 se bild nedan.
Sy ihop de båda banden med
RAW teknik. Du syr igenom
11/0 mellan superduos,
lägger till 11/0, syr
igenom11/0 mellan
superduos, lägger till 11/0,
syr igenom varvets första11/0
vidare genom nästa superduo
och 11/0 och repeterar samma sak hela vägen där banden ska sitta ihop. Som dekoration kan
du växla färg på de 11/0 du lägger till mellan banden.
Knappen sätts fast i den ensamma superduon. Starta med att fästa i armbandet, sy genom
superduon, lägga till en 11/0, sy genom knappens stam, lägga till en
11/0 innan du syr tillbaka genom superduon. Sy ﬂera gånger och fyll upp hålen för att göra
det starkare.

Armbandets längd
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Tiobladig Daisy-knapp
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Sy igenom 5 nya Superduos och igenom
pärlan och 2 Superduos.

Ta 4 stycken 15/0 och sy igenom, passera de
8 korsande 15/0 och sy igenom 4 st 15/0 till.
Sy igenom cirkeln med Superduos och sy
igenom de nya 15/0 igen.
15/0 seedbeadsen blir stammen på knappen
som armbandet ska fästas på.
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Nu tar du 5 Superduos och syr igenom dem
och pärlan
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Material:
1 rund 4mm Preciosa kristallpärla
16 st 15/0 TOHO seedbeads
10 st 11/0 TOHO seedbeads
10 st Matubo Superduos
Sy igenom 4mm pärlan och 8 15/0 2 gånger,
sy igenom pärlan en tredje gång.

Du ska nu göra ett “Step Up”. Gå från det
nedre hålet i Superduon, byt riktning och sy
genom Superduon.
Sy en 11/0 mellan varje Superduo, sy igenom
minst en gång till.
Sy igenom alla pärlor minst en gång till.
Knappen är klar.
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Infattad pärlknapp
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Material:
8 mm Preciosa pärla
~30st 11/0 TOHO
~2g 11/0 TOHO
~20st 15/0 TOHO
Sy RAW 4 cirklar med första färgen 11/0 TOHO.
När du är i seedbead 2, markerad 2 på bilden, syr du igenom pärlan
och genom seedbead 1 och tillbaka genom pärlanoch ugenom pärla
markerad 2 igen.
Sy RAW 4 cirklar till.
Sy ihop RAW-bandet i en ny RAW-cirkel med hjälp av 2 seedbeads.
Sy genom en seedbeads till så nålen blir parallell med RAW-bandet.
RAW-bandet är nu 9 cirklar långt.
Nu ska du sy några stygn i tekniken peyote. Helt enkelt ska du sy
en 11/0, färg 2, mellan de 11/0 som sticker ut från RAW-bandet, avsluta
genom att sy en gång till i första peyote med 11/0.
För att få det jämt på denna lilla pärla så syr du nu andra sidan. För
att komma över syr du i RAW-stygnen tills du ligger parallellt med
RAW-bandet och i motsatt riktning. Sy peyote 11/0 varvet runt.
Du har ju avslutat i den första peyote 11/0 på denna
sida, och nu syr du exakt likadant med 15/0 på båda sidor.
För att få en ﬁn knappstam syr du från 15/0 in genom närmaste 11/0
och tar upp 8 st 11/0, syr ner i motsvarande 11/0 ett fjärdedels varv
bort och syr tillbaka genom de åtta och motsatt håll i start seedbeaden för stammen för att få ett rakt fäste mot seedbeaden. Sy
igenom 11/0 & 15/0 ett kvarts varv. Ta upp 8 st 11/0 och sy ner i den
lediga fjärdedelen och tillbaka. När du är där syr du upp 4 av 11/0
och syr ihop de övre 8 seedbeadsen i en snygg fyrkant och sedan
tillbaka ner i ett av benen.
Nu ska du sy upp i RAW-stygnen, sy ut i 11/0
så du ligger parallellt med RAW-bandet.
Plocka upp 3 stycken 11/0 ner i nästa 11/0 i
rakt fram i raw-bandet. Sy dessa 3 hela varvet
runt. Sy över till andra sidan, genom 11/0 i
bandets riktning, plocka upp en 11/0, sy

genom andra pärlan i de tre i förra varvet, sy en 11/0 och igenom 11/0 i bandets längdriktning. Fortsätt så helavarvet runt. Knappen är klar.
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Infattad Rivoliknapp
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Material:
12 mm Swarovski Rivoli
~40st 11/0 TOHO
~2g 11/0 TOHO
~60 st 15/0 TOHO

Sy RAW 12 cirklarmed första färgen TOHO 11/0.
När du sytt igenom seedbead 2 tar du upp 1 seedbead och syr igenom
seedbead 1 tar upp 1 seedbead och sluter cirkeln genom att sy seedbead
2. Du har nu ett ringband av 13 RAW-cirklar. Sy genom en seedbead till,
så nålen blir parallell med RAW-bandet.
Nu ska du sy några stygn i tekniken peyote. Helt enkelt ska du sy
en 11/0, färg 2 TOHO mellan de 11/0 som sticker ut från RAW-bandet,
avsluta genom att sy en gång till i första peyote med 11/0.
Nästa varv syr du peyote med 15/0, avslutar varvet med att sy igenom
första 15/0 och sedan sy tillbaka genom RAW-stygnen tills du ligger
parallellt med RAW-bandet och i motsatt riktning.
Sy peyote 11/0 varvet runt och sy igenom den första 11/0 på denna sida.
Du har ju avslutat i den första peyoute 11/0 på denna sida.
Lägg i rivolin med framsidan upp.
Sy med 15/0 varvet runt och avsluta genom att sy igenom första 15/0 i
detta varv.
Dags för dekoration i den bakre delen av RAW-bandet, sy så du kommer
ut parallellt i 11/0 i den bakre delen av knappen.
Plocka upp 3 stycken 15/0 ner i nästa 11/0 rakt fram i raw-bandet. Sy
dessa 3 hela varvet runt.
För att få en ﬁn knappstam syr du från 11/0 in genom närmaste 11/0
och tar upp 8 st 11/0, syr ner i motsvarande 11/0 ett fjärdedels varv
bort och syr tillbaka genom de åtta och motsatt håll i start seedbeaden för stammen för att få ett rakt fäste mot seedbeaden. Sy
igenom 11/0 & 15/0 ett kvarts varv. Ta upp 8 st 11/0 och sy ner i den
lediga fjärdedelen och tillbaka. När du är där syr du upp 4 av 11/0
och syr ihop de övre 8 seedbeadsen i en snygg fyrkant och sedan
tillbaka ner i ett av benen.
En enkel vacker infattning av en rivioli.
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