
Pysselinstruktioner årsband 

 

Du behöver detta pysselmaterial för ett årsband: 

o ca. 7,5 m snöre (PP-snöre eller satängsnöre) 

o min. 365 träpärlor 

(366 träpärlor för ett skottår om februari har 29 dagar istället 

för 28 dagar) 

 

Dessa småverktyg behöver du: 

o Nål och tråd 

o Sax 

o Tändare 

Pysselinstruktioner 

Steg 1: Färgerna på träpärlorna 

I det första steget blir det färgglatt och roligt – för nu väljer du en passande färg till 
dina träpärlor för varje månad! 

Vanliga färgkartor för årsband av träpärlor är dessa: 

• Våren: Gröna nyanser 
• Sommar: Gula nyanser 
• Höst: Röda nyanser 
• Vinter: Blå nyanser 

I vårt exempel har vi valt följande träpärlsfärger: 

• Januari: Mörkblå (31 pärlor) 
• Februari: Himmelsblå (29 pärlor) 
• Mars: Ljust turkos (31 pärlor) 
• April: Grön (30 pärlor) 
• Maj: Citrongul (31 pärlor) 
• Juni: Pastellgul (30 pärlor) 
• Juli: Gul (31 pärlor) 
• Augusti: Orange (31 pärlor) 
• September: Röd (30 pärlor) 
• Oktober: Mörkrosa (31 Pärlor) 
• November: Bordeaux-röd (30 pärlor) 
• December: Blålila (31 pärlor) 

Dock har Schnullerkettenladen ett så stort utbud av färgglada träpärlor, så du 
kan välja många fler färger för ditt personliga årsband av träpärlor. 



Steg 2: Förberedelser för påträdning 

Lägg ditt valda snöre dubbelt. Innan vi trär på de många färgglada träpärlorna 
använder vi ett litet knep för enklare påträdning: Först, träd en bit sytråd genom en 
synål. Knyt sedan fast tråden i snörets ögla. Med hjälp av nålen blir det lättare att trä 
på träpärlorna. 

Vi rekommenderar också att smälta snörets ändar med en tändare så att de inte kan 
fransa sig. 

Steg 3: Öglan 

Istället för en enkelknut, gör vi nu en ögla med de två snörändarna genom att loopa 
båda snörena runt varandra. Dra åt knuten som skapas. 

Nu kan man fortfarande se de två snörändarna hängandes från öglan. Vi vill gömma 
dem. Trä helt enkelt de första träpärlorna för januari med hjälp av nålen och skjut 
dem över snörändarna. 

Om detta är svårt kan du med hjälp av nålen skjuta snörändarna genom hålet i pärlan 
från motsatt håll. 

Steg 4: Påträdning av träpärlorna 

Trä nu på de återstående träpärlorna, pärla för pärla: först de för januari, sedan de 
för februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november och 
december. 

Är det inte trevligt att se din personliga årskedja växa? Färgskiftningen från månad 
till månad är så vacker! 

Steg 5: Färdigställandet 

Slutspurt: Knyt en knut i slutet av träpärlskedjan som i steg 3. Se till att knuten sitter 
så nära som möjligt bakom den sista pärlan. 

Klipp försiktigt av snörändarna så att det är ungefär en centimeter kvar. Smält 
snörändarna och skjut in dem i hålet i den sista träpärlan. 

Du är klar! Och nu hoppas vi att ni får det roligt med ett lekfullt utforskande av 
årscyklerna med ert egentillverkade årsband! 
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