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1. På 2 m tråd, trä en stopp-pärla eller en beadstopper 10 cm från slutet. Tråd-
änden ska enbart användas till att fästa med. Du kan behöva lägga till mer tråd
under arbetets gång.

2. Trä 4 A (4mm firepolish). Gå igenom de två första A igen så att du bildar en liten
ring. Upprepa två gånger så att det bildas en rad med ringar tätt intill varann. 
Detta är startraden i Diamond Weave. Se bild 1a och 1b. 

Bild 1a

3. Gör ett uppsteg genom den tredje A i den sista ringen. Se bild 2. 

Bild 2

120 st 4mm firepolish i basfärg (t ex vit)

Fireline 6lb

A:

12 st 4 mm firepolish i 9 olika färger (eller 108 st i en färg) B:

Bild 1b

4. Trä 4 B (4mm firepolish i färg 2). Gå igenom den fjärde A i ringen med A-pärlor 
rakt under den nya raden, och fortsätt upp igenom den tredje A i ringen bredvid 
till vänster. Upprepa en gång. Detta är en påbyggnadsrad. Se bild 3a och 3b. 

Bild 3a Bild 3b
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5. Trä 4 B, och gå igenom den först trädda B i detta steg igen. Detta sista stygn på
raden kallas kantstygn, och kommer att stabiliseras först när du avslutar arbetet. 
Se bild 4. 

Bild 4

6. En stabiliseringssöm formar diamanterna och gör arbetet stadigt. Gå tillbaka 
igenom den   fjärde B i stygnet till höger, och fortsätt igenom den första B i 
samma stygn. Upprepa en gång. Gör sedan ett uppsteg igenom en B. Se bild 5.

OBS!
Diamanterna kan ha vridit
sig. Var därför
uppmärksam på att du går
igenom rätt pärlor.

7. Upprepa steg 4 – 6 med varannan rad i färg A och varannan rad i valfri färg tills du 
når önskad längd på armbandet. Bild 6a och 6b visar stegen i korthet. 

Bild 6a Bild 6b

Bild 5
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Hoppas att du har haft kul!
Är du nyfiken på fler av mina mönster så finns 

de till försäljning i pärlsalen på Beadalong.

Anna Lindell 
www.tigerguld.se

8. När du har nått önskad längd på armbandet är det dags att sy ihop det med en
avslutningssöm. Gå igenom pärlorna på armbandets kortände. Sy sedan ihop
kantstygnen på den öppna sidan tills du når den andra trådänden. Dra inte åt för
hårt, då finns risken att ditt arbete böjs. Se bild 7.

OBS!
Dra inte åt för hårt i detta steg

9. Fäst trådändarna och avsluta dem. Därefter kan du sätta ett lås med hjälp av
motringar på vardera kortsida – klart! 

Bild 7

Jag har fått tillåtelse att göra detta mönster av Gerlinde Lenz och Cath Thomas som 
tillsammans har skrivit boken ”Diamond Weave: a complete guide to mastering the 

bead world’s newest stitch”. Cath har också gjort en video där hon går igenom 
Diamond Weave. Den hittar du på Facebook i gruppen ”Diamond Weave”. 


