Örhängen Stormy Weather
Mönster Ulla Edenmark

Material:
1. Trä en nål storlek 11 eller 12 med Fireline eller
annan bra tråd.
Plocka upp 1 SB8, 1 A i det hålet som är mot spetsen,
totalt 4 ggr. Bilda en ring och gör en knut så att ringen
håller ihop stabilt.

8 st Amos par Puca (A)
16 st StormDuo (SD)
12 st Seadbeads 8/o
(SB8)
2 st GemDuo (GD)

2. I närmaste A, sy upp i det andra hålet som är ungefär mitt på pärlan. Plocka upp 1 SD, 1 SB15, 1 SD och
var noga med att den första SD är som ett omvänt S
och den andra är som ett S, de ska vara vända åt olika
håll. Kolla på bilden så att det ser rätt ut.
Upprepa i alla fyra mellanrummen.
Sy igenom alla fyra grupperna med SD, SB15, SD och
A ytterligare en gång för stabilitet.
3. Sy upp i det yttre hålet på närmaste SD. I mellanrummet mellan SD-grupp och SD-grupp, 1 SB15, 1
SB11, 1 FB, 1 SB11, 1 SB15. (Mellan SD ska det finnas
en A som inte sys i ).

4. I första mellanrummet mellan SD och SD där det
bara är en SB15, sy 1 SB11, 1 SB8, 1 SB11. I andra mellanrummet, sy 1 SB11, 1 GD, 1 SB11. Upprepa varvet
runt så att varannan SD-öppning har en GD.

OBS - dra inte åt för hårt i detta varv, då buktar sig
örhänget.

5 Sy upp igenom det inre hålet i en GD. Plocka upp 5
SB15, sy i det yttre hålet.

2 st dagger (D)
8 st firepolish 3mm (FP)

11/o och
15/o (SB11 och SB15)

6. Plocka upp 2 SB15, 1 SB11, 8 SB15. Sy igenom den SB11 du
just trädde för att bilda en ögla.

7. Plocka upp 2 SB15 och sy igenom samma hål i GD från
andra hållet. Sy upp igenom de första 2 SB15, 1 SB11 och de
första 2 av de 8 SB15. Plocka upp 1 SB15, sy igenom 2 SB15,
plocka upp 1 SB15, plocka upp 1 SB15, sy igenom 2 SB15,
plocka upp 1 SB15 och sy igenom de sista 2 SB15, 1 SB11 och
2 SB15. Sy igenom GD, plocka upp 5 SB15, sy igenom det
nedre hålet av GD igen. Väv igenom örhänget så att du kommer ut på andra sidan vid den andra GD.

8. Sy igenom det inre hålet av GD. Plocka upp 5 SB15, sy igenom det yttre hålet. Plocka upp 3 SB15, 1 D, 3 SB15. Sy igenom GD igen, och repetera att varv till för stabilitet. Plocka
upp 5 SB15, sy igenom det nedre hålet av GD.

Väv igenom, knyt knutar, tag av tråden. Gör ett örhänge till :)
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