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Material till ett par örhängen:  

• 4 st Dropduos 

• 2 st 4 mm biconer 

• 2 st droppar 7x12 mm (eller den storlek du 
föredrar) med längsgående hål 

• 46 st Miyuki seed beads 15/0  

• 6 st 11/0 

• Ca 1 m Fireline 6 lb eller motsvarande tråd 

• 2 st tunna öppna ringar ca 3,5-4 mm i 
diameter (0,64 mm grova) 

• Ett par örkrokar 

 

 

 

 

 

 

 

        Verktyg: 

• Thread zap 
och/eller sax 

• Pärlnål strl 12 

• Två plattänger 

© Kerstin Kallin 



Detta häfte får ej kopieras 

Viktig information 
Att göra mönster tar tid, både i designfasen och för att utforma det i bild och skrift. Därför ber jag 
dig att respektera några saker:  
 
- Du får sälja upp till 30 par örhängen som du tillverkar själv för hand efter mönstret. 
 
- Det är däremot inte tillåtet att kopiera, sprida vidare eller lära ut efter mina mönster utan att ha 
avtalat detta i förväg. Tänk på upphovsrätten och hänvisa gärna till kerstin@kronbruden.se om 
någon vän vill ha ett mönster. 
  
- Jag uppskattar om det i möjligaste mån anges att det är skapat efter mitt mönster t.ex. när du 
visar bilder av smycket på internet 

 

Teckenförklaring

= Miyuki 15/0 

= Miyuki 11/0 
 

= 4 mm bicone 

 

= Dropduo 
 
 

= Trådstart 
 
= trådriktning  
 
 = knut

 
= Droppe 7x12 mm med längsgående hål  (kan bytas ut mot en annan droppe) 
 

 

 

1. Ta ca en meter tråd.  
 
Plocka upp två dropduo i smala änden och 
tre st 15/0 enligt bilden.  
 
Sy genom den tjocka änden i dropduo 2.  
Plocka upp en 15/0. 
 
Sy genom den tjocka änden i dropduo 1.  
Plocka upp tre st 15/0.  
 
Sy genom dropduo 1 och 2 i smala änden 

och 15/0 1-3 enligt bilden.  
 
Lämna en trådände på ca 5 cm. Den ska vi använda till att knyta med 
senare. 
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2. Plocka upp fem st 15/0. 

 
Sy genom 15/0 4.  
 
Plocka upp fem st 15/0. 
 
Sy genom 15/0 5-7.  

Trådänden och tråden du syr med möts 
här. Knyt ihop dem med varandra till en 
dubbelknut. 

 

 

 

 

3. Plocka upp fem st 15/0. 
Sy genom 15/0 1-3, 8-12 och 4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Plocka upp en 11/0, en 4 mm bicone och 
en 11/0. 
Sy genom bicone 1 och 11/0 1 igen enligt 
bilden. Den översta 11/0 ska ligga tätt intill 
biconen. 

Sy genom 15/0 4 enligt bilden (från höger till 
vänster). Dra till så att 11/0 1 lägger sig fint 
mitt över 15/0 4.  

Fortsätt sy genom 15/0 13-17, 5-7 och 18-20. 
 
OBS! I den översta 11/0 ska den öppna 
ringen sedan gå igenom. Om du har svårt att 
få plats med ringen kan du byta ut denna 
11/0 mot en pärla med större hål. 
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5. Plocka upp en 11/0, en droppe och en 15/0. 
 
Sy tillbaka igenom droppen och 11/0 3 enligt bilden.  
Fortsätt sy igenom 15/0 20-22, 1 och 2. 
 
Fäst tråden genom att slå en knut runt tråden mellan två 
pärlor två gånger. (Du kan välja att göra dubbelknuten 
mellan vilka två pärlor som helst om du vill sy längre runt 
hjärtat.) 

Dra in knuten i nästa pärla.   

Klipp eller bränn av tråden. 
 
Klipp eller bränn av trådänden också. 
 

 
 

 
6. Ta en tunn öppen ring på ca 3,5-4 mm. Tjockleken 
ska helst vara 0,64 mm eller tunnare för att få plats 
inuti 11/0 längst upp på örhänget.  

Håll fast ena sidan av ringen med en plattång. Ta en 
annan plattång och öppna ringen genom att vrida den 
rakt från dig. 

 
 

 
 
 

7. Trä in ringen i den översta pärlan (11/0).  
Trä örkroken på ringen.  
 
Stäng öglan med en plattång genom att försiktigt vrida 
tillbaka den rakt mot dig. Nu fattas bara det andra örhänget 
så du får ett par!   

 

 


