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Sjov med

Perler
SMYKKER OG SEJE PERLETING, DU SELV KAN LAVE

På dansk ved 
Annette Lerche Trolle
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Sådan smelter man perler

1 Arbejd på et fladt underlag 
og lav dit mønster ved at 

anbringe perlerne én ad gangen 
på perlepladen. Arbejd efter en 
færdig model eller find på dit 
eget mønster. Gennemsigtige 
perleplader er sjove. Dem kan du 
nemlig lægge direkte oven på 
mønsteret og så bare arbejde 
dig frem efter mønsteret 
nedenunder.

Der er to måder at smelte perler på. Du kan enten smelte dem med strygejern i ti sekunder på den ene eller 
begge sider. Så ser man stadigvæk hullerne i perlerne. Eller du kan stryge i længere tid fra begge sider. Så 
bliver perlearbejdet tyndere, og de enkelte perler smelter rigtigt.

2 Indstil strygejernet på 
”bomuld” og tænd for det. 

Det bliver meget varmt! Læg 
stryge- eller bagepapir over dit 
arbejde og stryg det i ti sekunder 
med små cirklende bevægelser. 
Hold ikke stryge jernet stille. Når 
du laver tredimensionelle 
perlemodeller er det særlig 
vigtigt, at du ikke stryger for 
længe, fordi det så bliver svært 
at sætte de enkelte dele 
sammen.

Strygning skal foretages af en 
voksen, fordi både strygejern og 
perlemotiv bliver meget varme!

3 Når dit design er afkølet, 
kan du fjerne bage papiret. 

Løft forsigtigt dit arbejde op fra 
perlepladen og vend det om. 
Læg igen bagepapir over og 
stryg en gang mere. Du kan 
genbruge både bagepapir og 
perleplade.

Husk at slukke strygejernet efter 
brug og lad det afkøle et sikkert 
sted, der kan tåle varme.
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Sådan syr man med perler

1 Træk fire perler på en nylon- eller 
elastiksnor. Det er første række.

2 Til alle de følgende rækker skal du kun 
bruge to perler. 

3 Træk en ny perle på snoren. Det er 
første perle i anden række. Før nålen 

gennem tredje perle i første række og træk 
en ny perle på snoren. Før nålen gennem 
første perle i første række. Nu er anden 
række færdig. 

4 Tredje række: træk en ny perle på 
snoren og før snoren gennem anden 

perle i anden række.

5 Træk en ny perle på snoren. Træk 
snoren gennem første perle i anden 

række. Fortsæt på samme måde.
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Materialer og værktøj

Man smelter 
perlerne sammen 
med et STRYGE 
JERN. Læg BAGE
PAPIR imellem.

Man smelter 
perlerne sammen 
med et STRYGE 
JERN. Læg BAGE
PAPIR imellem.

Med SAKS og 
LIGHTER kan man 
afkorte nylonsnor.

Til at anbringe 
perlerne på 
PERLEPLADERNE 
kan man bruge 
en PINCET.

Med KLAR 
HOBBYLIM, NÅL 
og TRÅD kan man 
dekorere de små 
kunstværker med 
SMYKKESTEN.

PERLER fi ndes i tre 
størrelser: mini, midi og 
maxi. De kan smeltes, 
bues, drejes og sys 
sammen.
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Snore-ender
Enden af en nylonsnor kan 
svejses sammen med en 
lighter, så den ikke flosser.  
Her skal du have hjælp fra  
en voksen.

Krumme overflader
Når du skal sætte et perle
kunstværk fast på en hårbøjle 
eller et hårspænde, går det 
lettere, hvis du bøjer dit 
kunstværk i form, mens det 
endnu er varmt. 

Professionelt 
værktøj
Det kan være lettest at sætte 
perlerne på perlepladen med 
en pincet.

Dine egne 
kreationer
Hvis du bruger gennemsigtige 
perleplader, kan du lægge dit 
mønster under pladen og 
straks se, hvor de enkelte 
farvede perler skal sidde. Hvis 
du vil lave dit eget mønster, 
kan du foto kopiere de tomme 
plade felter fra mønsterarket og 
tegne dit mønster på kopien. 
Det er lettere end at prøve sig 
frem på perlepladen. 

Reparation
Hvis en af dine perleting skulle 
gå i stykker, kan du enten 
samle den igen med klar 
hobbylim eller lægge den på 
strygebrættet og stryge hen 
over den igen.

Størrelser
Perler findes i forskellige 
størrelser. Der er mini midi og 
maxiperler. Husk at anvende 
perler i samme størrelse. 

Materialer
Perler er nemme at få fat i.  
De kan købes i hobby og 
legetøjsforretninger samt på 
nettet. Her kan du også købe 
perleplader. Dele til smykke
fremstilling, stempler og 
stanser kan du få i hobby
forretninger eller på nettet. 

Gode tips
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Sværhedsgrader

Hurtigt og let Kræver lidt øvelse
III III III

Til øvede




