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22 st 8/0 rocaille seed beads

36 st 11/0 rocaille seed beads

10 st Piggy beads

2 m tråd (t ex One-G, Fireline)

1. På 2 m tråd , trä en stop-pärla eller en beadstopper 10 cm från slutet. Trådänden
ska enbart användas till att fästa med. 

2. Trä 1 A (8/0 rocaille seed beads) och 1 B (11/0 rocaille seed beads). 

3. Trä 1 C (Piggy beads) i kanthålet från ovansidan av C-pärlan. Trä sedan 1 B. Upprepa
detta steg ytterligare fyra gånger tills du har lagt till 5 C och 5 B. Se bild 1. 

A:

B:

C:

D: 2 st CzechMates Two Hole Daggers

ovansida av
Piggy bead

undersida av
Piggy bead

kanthål

mittenhål

Bild 1

2 st örhängesämnen

2 st 5 mm motringar
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4. Trä 1 D (CzechMates Two Hole Dagger) i det övre hålet, och därefter 1 B. 

5. Trä 1 C i kanthålet från undersidan av C-pärlan. Trä sedan 1 B. Upprepa
ytterligare fyra ggr tills du har trätt totalt 5 C och 5 B i detta steg. Se bild 2.

6. Gå igenom den första A-pärlan igen så att ditt arbete bildar en ring. Följ sedan 
trådbanan genom alla pärlor igen för att förstärka stygnet. Trä ut nålen genom
A-pärlan. 

Bild 2

7. Trä 2 B och gå igenom mittenhålet på nästa C-pärla. Trä 1 A och gå igenom
mittenhålet på nästa C. Lägg till ytterligare 1 A mellan varje C. Se bild 3. 

Bild 3
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8. Trä 1 A och 1 B, och gå igenom det nedre hålet på D-pärlan. Trä 1 B och 1 A, 
och gå igenom mittenhålet på nästa C-pärla. Lägg till 1 A mellan varje C som
tidigare. Trä sedan 2 B och gå igenom den första A igen. Se bild 4.

9. Följ den yttre trådbanan genom alla pärlor ytterligare en gång för att förstärka
stygnet. Avsluta sedan trådarna. 

10. Fäst en 5 mm motring genom A-pärlan på toppen av örhänget, och fäst sedan 
ett örhängesämne i motringen. Sy ett örhänge till – klart! 

Bild 4

Detta mönster är skrivet för Beadalong 2015 som ett litet smakprov på hur 
Tigergulds mönster ser ut. Du hittar dem i några av våra svenska pärlbutiker, i olika 

pärltidningar och på min hemsida. Välkommen!
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