
Pysselinstruktioner för en dekorativ stjärna av träpärlor 

 

Du behöver detta pysselmaterial för en dekorativ stjärna av träpärlor: 

o ca 1,5 m snöre (PP snöre eller satinsnöre) 

o 25 färgglada träpärlor (minst 15 mm diameter) 

o valfritt 2 säkerhetspärlor 

Dessa småverktyg behöver du: 

o Sax 

o Tändare 

o Pincett 

Pysselinstruktioner 

 

Steg 1: Experimentera med pärlorna 

Att skapa en geometrisk form som en 5-uddig stjärna med träpärlor är inte så lätt. 
För att få en första känsla för formen rekommenderar vi att man först lägger de 25 
träpärlorna i den önskad formen. 

Speciellt om du arbetar med olika färger, som i vårt exempel, bör du inte hoppa över 
detta steg. 

Det enklaste sättet är att först lägga den inre ringen av 10 pärlor. Lägg sedan till 3 
pärlor vardera till de 5 stjärnuddarna. 

Steg 2: Påträdning 

Har du valt träpärlorna till din dekorativa stjärna? Fantastiskt! Använd först en 
tändare för att smälta snörändarna och trycka dem platta. Detta görs för att det ska 
bli enklare att trä på träpärlorna. 

Nu trär du på de 10 pärlorna för den inre ringen och skjuter in dem tills det är några 
centimeter kvar av snöret. 

Steg 3: Den inre ringen och basen för stjärnuddarna 

Stäng ringen genom att använda den kortare snöränden för att göra en fast 
dubbelknut. Trä på 2 pärlor på den långa snöränden. Dessa är de två understa 
pärlorna i en stjärnudd. 

Därefter för du den längre snöränden genom pärlan som ligger under och vid sidan 
om de två påträdda pärlorna.  



Steg 4: Basen för de återstående stjärnuddarna 

Fortsätt nu som i steg 3 (trä på 2 pärlor och för snöret genom den intilliggande 

pärlan), rad för rad, tills du kommer fram till startpunkten. Dra åt snöret ordentligt 

efter varje gång. 

Steg 5: Spetsen på en stjärnudd 

För nu den långa snöränden genom en pärla i uddens bas. Trä sedan ytterligare en 
pärla på snöret. Detta är spetsen på den första stjärnudden. 

För snöret genom den andra pärlan i stjärnuddens bas, genom pärlan som ligger 
under och vid sidan i pärlringen och över genom nästa pärla av stjärnudden. 

Steg 6: De återstående stjärnuddarna 

Fortsätt, som i steg 5, med de återstående stjärnuddarna. Dra åt snöret ordentligt 
efter varje steg. Sedan använder du den korta snöränden från början för att göra en 
enkelknut på den föregående dubbelknuten. Korta snörets ändar och svetsa 
knuten med tändaren. 

Steg 7: Snöret för upphängning 

För att kunna hänga stjärnan lägger vi nu till en ögla av en annan bit av snöre. För 
att göra detta smälter du först snörändarna med en tändare så att det bli lättare att 
trä på det. 

För detta snöre genom en av pärlorna i stjärnans spets. 

Steg 8: Öglan 

Gör nu en enkelknut på snöret några centimeter ovanför stjärnspetsens pärla för 
att skapa en ögla. 

Om den synliga knuten inte stör dig är du klar. Om du vill dölja den fortsätter du med 
steg 9 och 10. 

Steg 9: Den första säkerhetspärlan 

Träd nu på en säkerhetspärla med den större öppningen först. För den över öglans 
knut. Gör sedan en enkelknut på säkerhetspärlan med de två snörändarna. 

  



Steg 10: Färdigställandet 

Träd nu på en andra säkerhetspärla, denna gång med den mindre öppningen först. 
Tryck pärlan över enkelknuten med kraft. Det enklaste sättet att göra detta är att 
dra åt vänster respektive höger i varje snörände. 

Gör nu en dubbelknut och klipp försiktigt av snörändarna med en sax. Smält 
dubbelknuten med en tändare. För in knuten i säkerhetspärlans större öppning, vid 
behov med en pincett, tills den inte längre syns. 

Du är klar! Lyft upp din hemgjorda stjärna i öglan och beundra ditt verk. Med en liten 
spik i väggen, eller med en tejpbit på dörren, blir din personliga dekorativa stjärna 
av träpärlor direkt en del av ditt hem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnullerkettenladen GmbH 

Plauener Straße 163-165 

13053 Berlin 

Tyskland 

Hemsida: Schnullerkettenladen.de 

E-postadress: kontakt@schnullerkettenladen.de 

Telefonnummer: +49(0)30/42805260 

 

 

Fler DIY instruktioner från Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 
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