
 
  



Dekorativt skydd: 

Ett hemgjort underlägg av träpärlor 

Snygga hjälpredor på matbordet: Med dessa pysselinstruktioner kan du göra ett 
dekorativt underlägg av omålat, obehandlat lönnträ. Denna typ av trä är särskilt 
robust. Visuellt påminner detta underlägg av träpärlor om skandinavien-
inspirerade inredningstrender med närhet till naturen och hög mysfaktor. 

Vårt stora utbud av pysselmaterial ger dig många olika möjligheter: I vårt exempel 
har vi använt 36 omålade träpärlor med en diameter på 15 mm. Detta skapar ett 6-
hörnigt underlägg med en diameter på ca. 11 cm. Du kan också använda mindre 
träpärlor. De bör dock alla vara av samma storlek, så att det du ställer på dem står 
stadigt och inte vinglar. 

Som snöre rekommenderar vi ett färgmatchande snöre som vårt hampafärgade PP-
polyestersnöre – eftersom det kommer att synas mellan pärlorna. 

Pysselprocessen är ganska komplicerad. Vi rekommenderar att du ägnar minst 30 
minuter åt den. Hoppas att du får kul med ditt pyssel! 

Har du inte så mycket tid eller vill du göra något enklare? Då kanske du vill försöka 
att pyssla ihop en nappkedja. Du kan också hitta fler pysselinstruktioner för hem- 
och vardagstillbehör. Njut av att upptäcka nya saker! 

Du behöver detta pysselmaterial för ett underlägg av träpärlor: 
 

 

 

o 36 runda pärlor (omålade, minst 15 mm diameter) 

o ca. 1,5 m snöre (hampafärgat PP-snöre) 

  



Dessa småverktyg behöver du: 

 

  
Sax Tändare 

 

Pysselinstruktioner 

Steg 1: Den inre ringen 
 

 

Vi börjar med mitten av ditt hemgjorda underlägg av träpärlor: den inre ringen! 
Smält försiktigt PP-snörets ändar med en tändare och rulla dem platta mellan 
tummen och pekfingret. Detta gör det lättare att trä på träpärlorna. Nu trär du på 6 
pärlor och gör en fast dubbelknut med några centimeter kvar på ena snöränden. 

Steg 2: Början av den andra raden av träpärlor 
 

 

Trä ytterligare en pärla på den långa snöränden. Denna hamnar nu direkt ovanför en 
pärla. Dra sedan snöret genom pärlan som ligger bredvid den pärlan. Lägg på detta 
sätt till fler träpärlor runt hela ringen, så att du alltid får omväxlande en pärla och en 
lucka. 

  



Steg 3: Den första knuten 
 

 

När du kommer fram till den korta änden av snöret, använd denna för att göra en 

enkelknutpå dubbelknuten du gjorde tidigare. Förkorta försiktigt den korta 

snöränden och smält ihop knuten med tändaren. 

Steg 4: Fyll i luckorna i den andra raden av träpärlor 
 

 

Nu ska vi fylla i luckorna i den andra raden av träpärlor som du just har skapat: du för 

nu snöret genom en av de övre pärlor. Trä på en annan träpärla och för snöret genom 

nästa övre pärla. Fortsätt hela vägen runt. 

  



Steg 5: Slutförandet av den andra raden av träpärlor 
 

 

När du har trätt på den sista pärlan för att färdigställa den andra raden 
rekommenderar vi, för mer stabilitet, att föra snöret genom de två träpärlor som 
kommer härnäst. 

Steg 6: Början av den tredje raden av träpärlor 
 

 

Nu börjar vi med den tredje och sista träpärlraden: Trä först på två träpärlor 
samtidigt. Båda ska ligga direkt ovanför en träpärla. För nu snöret genom den 
intilliggande pärlan. 

Steg 7: Fortsättning med den tredje raden av träpärlor 
 

 



Nu kan du upprepa steg 6 tills du har gått runt hela. Du har nu två pärlor precis 
bredvid varandra runt hela cirkeln och mellan dem finns en lucka i samma storlek 
som en pärla. 

Steg 8: Fyll i luckorna i den tredje raden av träpärlor 
 

 

Nu, som i steg 4, vill vi fylla luckorna i den tredje pärlraden: för nu snöret genom två 
av de övre pärlorna. Trä på en annan träpärla och för snöret genom de två övre 
pärlorna som kommer härnäst. Fortsätt tills hela raden är klar. 

Steg 9: Färdigställandet 
 

 

Knyt nu en fast dubbelknut. Korta den och svetsa den med tändaren. 

  



Steg 10: Vänd underlägget upp och ner 
 

 

Du är klar! Vänd nu ditt hemgjorda underlägg av träpärlor upp och ner. Detta är 

ytan du använder att ställa saker på. Njut av detta snygga DIY-hemtillbehör! 
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