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Dessa snygga örhängen syr du snabbt av ett 

fåtal pärlor. Varför inte prova de nya 

Backlit GemDuos för lite extra bling! 
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Vänligen respektera författaren, kopiera inte detta material utan tillåtelse. 

1. På 1,5 m tråd, trä en stopp-pärla eller en beadstopper 10 cm från
slutet. Trådänden ska enbart användas till att fästa med. 

2. Trä varannan 1 A (MiniDuos) och 1 B (GemDuos), tills du har totalt 4 A 
och 4 B. Gå igenom alla pärlor igen så att du formar en liten ring, och 
fäst sedan trådarna med en kirurgknut. Se bild 1. 

Bild 1

3. Gå igenom nästa A i ringen. Vänd sedan sy-riktning genom att gå
tillbaka genom A2 på samma A. Se bild 2. 

Bild 2

A1 A2

I detta mönster benämns hålen
på MiniDuos enligt ovan. 

10 st MiniDuos

8 st GemDuos
Eller DiamondDuos

1 g 11/0 seed beads

1,5 m tråd (t ex One-G, Fireline)

A:

B:

C:
2 st örhängesämnen

8 st 7mm Pinch beads

8 st 3mm firepolish

D:

E:

Kirurgknut
Trä ändarna två varv runt varann 
och dra åt. Trä dem sedan ett varv 
runt varann igen och dra åt. 
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4. Trä 3 C (11/0 seed beads) och gå igenom B2 på nästa B i ringen. Trä  
3 C, och gå igenom A2 på nästa A. Upprepa varvet runt tills du lagt 
till totalt 24 C. Gå sedan igenom ditt arbete tills du trär ut nålen 
genom den först trädda C efter en B. Se bild 3. 

Bild 3

5. Trä 1 C, 1 D (7mm Pinch beads), och 1 C. Hoppa över två C, en A och 
två C, och gå igenom nästa C, B2 på nästa B, och en C. Upprepa varvet
runt. Gå sedan igenom ditt arbete tills du trär ut nålen genom den 
först trädda C efter en D. Se bild 4. 

Bild 4

B1 B2

I detta mönster benämns hålen
på GemDuos enligt ovan. 
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6. Trä 1 C, 1 E (3mm firepolish) och 1 C. Gå igenom nästa C, D och C från
föregående steg. Upprepa varvet runt, och trä sedan ut nålen igenom
den först trädda C. Se bild 5. 

Bild 5

Hoppas att du har haft kul!
Vill du se fler av mina mönster, så finns de 

till försäljning i pärlsalen på Beadalong.

Anna Lindell 
www.tigerguld.se

7. Trä 1 C, 1 A, och 5 C. Gå tillbaka igenom A1 på samma A. Trä 1 C, och 
gå sedan igenom C-pärlan på andra sidan om E-pärlan. Följ sedan 
trådbanan igenom alla pärlor på yttervarvet igen, innan du fäster
trådänden. Se bild 6. 

Bild 6

OBS!
Förstärk sömmen genom att 
gå igenom alla pärlor igen. 

8. Fäst ett örhängesämne i den sydda öglan. Sy ett örhänge till – klart! 


