
HALSSMYKKE PÅ SORT WIRE

VEDHÆNG: Anbring en stangperle midt på en 60 cm lang

metaltråd. Drej et lille ”øje” på den øverste trådende over

rundtangen (A). Træk en stor sølvperle på den nederste tråd-

ende og kryds de to tråde gennem en ny stangperle (B).

Fortsæt på denne måde, med at trække en ny sølvperle på den

nederste trådende og krydse trådene gennem en ny stangper-

le til vedhænget består af 6 stangperler og 5 sølvperler. Stram

trådene godt til og klip den nederste tråd af umiddelbart efter

at have krydset den sidste stangperle (C). Drej et lille øje på

den øverste trådende, og sno tråden et par gange lige under

rundtangen (D). Stik evt. trådenden ned gennem en af stang-

perlerne, før overflødig tråd klippes af. Drej ”øjnene” så åb-

ningen vender til siden. 

MONTERING PÅ SORT WIRE: Klem en wireklemme sammen

ca. midt på wiren. Træk en lille sølvperle på wiren og derefter

det ene øje på vedhænget. Træk derefter 4 små sølvperler på

wiren, det andet øje på vedhænget og en lille sølvperle. Afslut

med at klemme en ny wireklemme sammen om wiren, så ved-

hænget ”låses” fast midt på halssmykket. Montér låsen på

wiren, som beskrevet på side 10 under SPARELÅS (A).
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MATERIALER TIL HALSSMYKKE PÅ SORT WIRE: 55-

60 cm sort wire afhængig af, hvor tæt smykket skal

sidde til halsen, 4 sorte wireklemmer, 6 sølvfarvede

stangperler (3 cm lange) fra Creativ Company, 5

sølvfarvede perler (5 mm) og 6 mindre perler (31/2

mm). En sølvfarvet fjederlås (5 mm). Tynd rustfri

metaltråd (0,3 mm). 

Se billedet på side 47
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LILLA PAILLETBLOMSTER PÅ BLUSE OG KORT, ØRE-
RINGE, HALSKÆDE OG ARMBÅND

MATERIALER TIL PAILLETBLOMSTER PÅ BLUSE OG

KORT: Fun Liner Glitter farve i smaragdgrøn, fuch-

sia og sølv. Runde, facetterede pailletter (6 mm) i

lilla, pink og sølv. Små perler (21/2 mm) i tilsvar-

ende farver. Sytråd og synål. Violet karton i en lys

og mørk nuance. Lyslilla brevpapir. En trick-marker,

aftagelig tape og vinyllim, der ikke får kartonen til

at ”bule”. Evt. en mønstersaks.

Se billedet på side 49

PAILLETBLOMSTER PÅ BLUSE OG KORT

BLUSE: Lav en skabelon af bladene i hvidt karton og følg i

øvrigt fremgangsmåden, som beskrevet på side 5. Markér evt.

placeringen af motivet på blusen med trick-markeren. Udfyld

felterne med smaragdgrøn farve og fiksér motivet med stryg-

ning, når det er tørt, som beskrevet på side 5. Start med at sy

den midterste sølvpaillet i en af blomsterne fast med en lille

perle, som beskrevet på side 6 under PÅSYNING AF PAILLET

MED EN PERLE. Sy resten af pailletterne på blusen, som vist på

tegningen (A), så der dannes en blomst. Det anbefales at

håndvaske blusen med vrangen udad.

KORT MED PAILLETBLOMST: Fold et stykke mørk violet kar-

ton på 14,8 x 21 cm til et dobbelt kort efter tegningen på side

30. Fold et stykke brevpapir og klip et indlæg i et lidt mindre

format. Klip evt. forreste kant på indlægget med en mønster-

saks. Lim indlægget fast i kortet med en stribe lim, der

anbringes på bagsiden, tæt ved foldelinien. Lav en skabelon af

et enkelt par blade i hvidt karton, og hæft skabelonen på et

stykke lys violet karton med aftagelig tape. Mal felterne med

smaragdgrøn farve og fjern skabelonen. Lim derefter pailletter

på kartonen i blomstermønster. Klip kartonstykket med blom-

sten ud i målet 4,5 x 6 cm (B), gerne med en mønstersaks med

”revet” kant og lim det på kortet med vinyllim. Dekorér kan-

ten med Fun Liner Glitter ved at dyppe en tandstikker i skifte-

vis sølv- og fuchsiafarve og ”duppe” det langs kanten.

Glittereffekten fremkommer først, når farven er helt tør.
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