
Pysselinstruktioner för en vägghållare av pärlor 
 
Du behöver detta pysselmaterial för en vägghållare av pärlor: 
 

o färgglada silikonpärlor eller träpärlor 

o 3 mini-ringar i silikon eller mini-gripleksaker 

o 2 meter satinsnöre 

o 1 rundstav något längre än rullen du vill hänga upp 

 
Dessa småverktyg behöver du: 
 

o Nål och tråd 

o Sax 

o Tändare 

o Pincett 

 

Pysselinstruktioner 
 
Steg 1: Experimentera med pärlorna 

Lägg ut ringar och pärlor som du vill ha dem. En av ringarna kan du senare använda 
för att hänga upp vägghållaren av pärlor på en spik eller en krok. De andra två 
ringarna håller den runda staven, som du kommer att använda för att sätta på 
hushållspappers- eller toalettrullen. 

Välj också många färgglada pärlor för två pärlrader samt några avslutande pärlor. 

Steg 2: Förberedelser för påträdning 

Lägg en meter satinsnöre dubbelt för första pärlraden. Trä på en ring och dra den 
till där det dubbellagda snöret bildar en ögla. 

Smält snörets ändar med en tändare för att göra det lättare att trä på pärlorna. Fäst 
ändarna så att den ena änden ligger något under den andra när du smälter dem. 
Tryck till den nedre änden av snöret, vid behov med pincett. 

Steg 3: Påträdningen av den första pärlraden 

Trä nu på pärlorna för din första pärlrad. Det går lätt tack vare de smälta 

snörändarna. 

Steg 4: Påträdning av den andra pärlraden 

Nu blir det lättare, eftersom du redan kan detta steg: Upprepa steg 2 till 3 nu för den 

andra pärlraden.  



Steg 5: Påträdning av de 3 avslutande pärlorna 

Nu vill vi trä på de pärlor som leder till upphängningsringen på de totalt 4 
snörändarna från de båda pärlraderna. 

Om du använder 15 mm träpärlor kan du enkelt dra dem över de smälta 
snörändarna. 

Om du dock använder 15 mm silikonpärlor som i vårt exempel måste du göra så här 
istället: du kan trä de första två snörändarna enligt beskrivningen ovan. De tredje 
och fjärde snörändarna kräver ett litet trick: trä en bit tråd genom en synål. Använd 
nålen för att sticka genom varje snörände och knyt tråden. Detta gör att du enkelt 
kan dra de två sista snörändarna genom silikonpärlorna. 

Steg 6: Den första knuten 

Nu vill vi fästa upphängningsringen på vår pärlkonstruktion. Först gör en enkelknut 

runt ringen med alla 4 snörändar. 

Steg 7: Den andra knuten 

Du gör nu ytterligare en enkelknut med alla 4 snörändar. Den här gången ska du 

dock vira den runt föregående knut. Dra åt knuten på den sida du vill ska vara 

baksida. 

Steg 8: Den tredje knuten 

Gör nu en sista enkelknut genom att ta två snörändar i vardera handen och knyta 

ihop dem. 

Steg 9: Svetsning av snörändarna 

Klipp försiktigt av snörändarna med en sax. Smält därefter ihop ändarna med en 

tändare. Du kan klämma ihop dem med en pincett vid behov. 

Steg 10: Färdigställandet 

Nu behöver du bara lägga till rundstaven för hushållspappersrullen så är du klar! 

Förhoppningsvis kommer din DIY-vägghållare av pärlor hjälpa dig i din vardag och 

försköna ditt hem i många år framöver. 
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