
Se også tekst og tegninger side 58-59.

Halssmykke på metaltråde med ”sæbebobler”
Materialer: Transparente perler i forskellige størrelser
(31⁄4, 6 og 8 mm) og risperler. Metaltråd (0,3 mm), wire-
klemmer, 2 forsølvede endedupper med et lille øsken
eller knudeskjulere, der hænger sammen i siden, en for-
sølvet fjederlås og en ring. Superlim. 

Klip 6 stykker metaltråd på ca. 60 cm. Først samles alle
trådene i den ene ende og stikkes gennem hullet på en
6 mm perle. Træk dem derefter gennem en wireklem-
me, og klem den sammen. Lim perlen fast på trådene
med superlim. Læg trådene på arbejdsbordet, så du kan
holde rede på dem (1, a, b, c, d, e og f). Træk et varie-
rende antal perler på trådene, inden de samles parvis
med wireklemmer. Brug ikke for mange perler, da smyk-
ket skal virke ”luftigt”. De 6 tråde samles parvis på skift,
som vist på ill. 2. Først samles trådene b + c og d + e med
wireklemmer. Efter ca. 4 cm samles trådene a + b, c + d
og e + f. Samlingen af trådene c + d sker ca. 1 cm før de
to andre kombinationer. Fortsæt i mønster til smykket er
langt nok til din hals. Slut af med at trække alle tråde
gennem en perle og en wireklemme som i starten. Kon-
trollér at wireklemmerne sidder fast. Man kan afslutte
med forskellige typer knudeskjulere. Hvis man anvender
knudeskjulere, der hænger sammen i den ene side, klip-
pes trådene af tæt ved wireklemmen. Klem herefter knu-
deskjuleren sammen om wireklemmen. Hvis du anven-
der en endedup med et lille øsken, som vist på billedet,
klippes trådene af et par mm fra wireklemmen og limes
fast med superlim i endeduppen. Anbring en lås og en
ring i knudeskjulerne, som beskrevet på side 8.
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Se billedet på side 57. 

Hårklemme med flue
Materialer: 25 cm metaltråd (0,3 mm), 1 hårklemme, 4
rørperler i sølv (7 mm), 10 små sølvperler (23⁄4 mm), 2
blå perler med metalglans (6 mm), 1 blå perle (4 mm)
og 2 små blå perler med metalglans (23⁄4 mm).

Træk en lille blå perle med metalglans på tråden og buk
den sammen på midten (3). Træk begge tråde gennem
2 store blå perler med metalglans. Stram til og buk trå-

dene ud til hver side, så de låser. Lav en vinge ved at
trække en rørperle, 5 små sølvperler og en rørperle på
den ene tråd (4). Stram til og sno rundt så vingen ”luk-
kes” (5). Gentag på den anden side. Træk den ene tråd
gennem en blå perle (4 mm) og en lille blå perle (23⁄4
mm). Vend og træk tråden tilbage gennem den første
blå perle (6). Bind fluen fast på hårklemmen ved hjælp
af de to tråde. Buk vingerne lidt opad og klip overflødig
tråd væk.

Halskæde på enkel blå wire med fluevedhæng
Følg samme fremgangsmåde som før. Når vingerne er
lavet trækkes begge tråde gennem den blå perle (4 mm)
og en wireklemme. Klem wireklemmen sammen om trå-
dene (7). Kontrollér at den sidder godt fast. Lav et ”op -
hæng” med resten af metaltråden, som beskrevet under
Sparemodel på side 10 eller klip overflødig tråd af og
klem en knudeskjuler sammen om wireklemmen. Drej
forsigtigt det lille øsken, så det vender rigtigt i forhold
til wirekæden.

Wirekæden laves af blå eller grå wire, som beskrevet
på side 22 under Enkel wirekæde med edderkop.
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