Herringbone-armband

Prova på tekniken Herringbone och sy ett snyggt armband.
I mönstret används O-beads, men det går lika bra att byta ut dem
mot 8/0 Toho Demi Round beads eller andra seed beads.
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Material
A:

5 g O-beads färg 1

B:

2 g 15/0 seed beads

Nål strl 11
Fireline 6lb

C:

5 g O-beads färg 2

1. På 2 m Fireline, trä en stoppärla eller fäst en beadstopper 20 cm från slutet. Du kan behöva
lägga till mer tråd.
2. Trä 1 A (O-beads färg 1), och 1 B (15/0 seed beads). Gå tillbaka igenom den A du just trädde.
Se diagram 1.
3. Trä 1 A, 1 C (O-beads färg 2), 2 A, och 1 B. Gå tillbaka igenom den A du trädde senast. Se
diagram 2.
Diagram 1

Diagram 2

4. Trä 1 A, och 1 C, och gå igenom den C du trädde i steg 3. Trä 1 C, och 1 A, och gå igenom
A-pärlan på kanten vid B-pärlan. Se diagram 3.

5. Vänd genom att följa trådbanan igenom en B, en A på kanten, och den A du trädde
senast i steg 4. Se diagram 4.
Diagram 3

Diagram 4
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6. Trä 1 A, och 1 C. Gå igenom de två C i mitten av ditt arbete. Trä 1 C, och 1 A, och gå igenom Apärlan på kanten. Trä 1 B, vänd tillbaka i A-pärlan på kanten igen, och gå sedan igenom den A
du trädde senast. Se diagram 5.
7. Upprepa steg 6 tills du har nått önskad längd på armbandet.
Diagram 5

8. Trä 1 A, och gå igenom en C. Trä 1 C, och gå igenom nästa C. Trä sedan 1 A, och gå igenom Apärlan på kanten. Se diagram 6.
9. Trä 1 B, och gå tillbaka igenom två A som tidigare. Trä 1 A, och gå igenom en C. Trä 1 A, och gå
igenom en A igen. Se diagram 7.
Diagram 6

Diagram 7

10. Trä 1 B, och vänd igenom två A. Trä 2 A, och gå igenom tills du når en B. Vänd tillbaka igenom
B-pärlan, och följ sedan trådbanan igenom pärlorna ett par gånger för att förstärka innan du
fäster och avslutar trådarna. Se diagram 8.
11. Trä nålen på den andra trådänden och gå igenom en A mot kortänden av arbetet. Lägg till 2 A
enligt steg 10, förstärk sömmen och avsluta trådarna. Klart! Se diagram 9.
Diagram 8

Diagram 9
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Jag hoppas att du haft roligt när du har följt detta mönster och att du är nöjd med resultatet.
Mönstret fungerar med de pärlor jag har skrivit i material-listan. Jag kan inte garantera att det
fungerar om du byter ut dem mot andra märken eller storlekar.
På Tigerguld.se hittar du information om mig och mina mönster och kurser.
Välkommen!

Anna Lindell
anna@tigerguld.se
www.tigerguld.se
Svårighetsgrad:
Passar alla
Tekniker du behöver kunna:
Trådspänning, avsluta/lägga till tråd
Färdig storlek:
Armbandet blir 1 cm brett med O-beads. Längden är lätt att anpassa.
Material till mönstret:
5 g O-beads i färg 1
5 g O-beads i färg 2
3 g 15/0 Miyuki seed beads
Fireline 6lb
Öppningsbara motringar och lås
Kort information om upphovsrätten
Detta mönster är skrivet för Beadalong 2019 och är endast för personligt bruk. Mönstret är skyddat av
upphovsrätten, och får således inte spridas vidare utan min tillåtelse.
Jag lägger ner många timmar på samtliga mönster när jag skriver instruktioner och ritar bilder. Det går
utmärkt att sälja smycken som du tillverkar efter mönstret, men använd det inte för serietillverkning.
Tack för visad hänsyn!

