
Pysselinstruktioner för ett underbart vackert 

barnarmband 

 

Du behöver detta pysselmaterial för ett barnarmband med namn: 

o ca. 0,5 m nylonsnöre 

o slipade akrylglaspärlor 

o spacers 

o mini-bokstavspärlor för namnet 

 

Dessa småverktyg behöver du: 

o nål och tråd 

o sax 

o tändare 

o måttband 

 

Pysselinstruktioner 

Steg 1: Experimentera med pärlorna 

Detta är den roligaste delen: flytta dina akrylglaspärlor, spacers och bokstavspärlor 
tills du är nöjd med din smyckesdesign. 

Där knuten senare ska sitta på pärlbandet bör du placera två spacers. Dessa täcker 
knuten något. 

För att uppskatta längden på det färdiga barnarmbandet mäter du helt enkelt 
omkretsen av barnets handled med ett måttband. Lägg till ca. 2 cm så att det färdiga 
armbandet lätt kan dras över handen. 

Steg 2: Förbereda påträdning 

Nu behöver du en synål och sytråd som hjälp vid påträdningen. Testa först om nålen 
är tillräckligt tunn för att utan problem gå igenom akrylglaspärlorna. 

Lägg nylonsnöret dubbelt. Bind nu fast sytråden med nålen i den ögla som uppstår. 

  



Steg 3: Påträdning av pärlorna 

Träd nu på alla spacers och pärlor på nylonsnöret. Det är viktigt att du har lite 
tålamod för att inte skada nylonsnöret. 

Det bästa sättet att göra detta per pärla för pärla är att använda nålen för att dra en 
liten bit av nylonsnöret genom pärlan. Då kan du fortsätta att dra direkt i 
nylonsnöret istället för i nålen. 

Steg 4: Den första knuten för att stänga armbandet 

Ta försiktigt bort trådhjälpen med sax. Gör en enkelknut och dra åt den så hårt som 

möjligt. 

Steg 5: Följande knutar 

Gör nu fyra knutar till. Dra ryckigt flera gånger efter varje knut. På grund av 

elasticiteten i nylonbandet är det enda sättet att få knuten att sitta riktigt fast. 

Steg 6: Färdigställandet 

Ta fram knuten igen och svetsa den försiktigt med en tändare. Klipp av nylonsnörets 
ändar med sax och lämna endast några millimeter. Var försiktig så att du inte klipper 
i knuten. Använd vid behov nålens trubbiga spets för att skjuta in ändarna under dina 
spacers. 

Använd inte lim för att försöka göra knuten stadigare. Lim bara härdar nylonsnöret 
och blir på sikt en bräcklig del av armbandet! 

Du är klar! Visst är armbandet snyggt där det sitter på barnets handled – då det 
gnistrar och glittrar i solljuset? Vi hoppas att barnet får mycket roligt med detta DIY-
smycke! 
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