
Pysselinstruktion barnvagnskedja 
 

Du behöver detta pysselmaterial för en barnvagnskedja: 

o 2 Clips 

o Motivpärlor 

o 2 Bit-&greppringar (6,5 cm) 

o 2 Bit-&greppringar mini 

o Bjällror (15 mm) 

o 2m Snöre (PP-polyester-snodd eller Satinsnöre) 

o Bokstavstärningar 

o Träpärlor 

 

Dessa små verktyg behöver du: 

o Sax 

o Tändare 

o Linjal 

 

 

 

Pysselinstruktion 

 

Steg 1: Experimentera med pärlor och ringar 

När du har pysselmaterialet framför dig, i den ordningföljd som du vill skapa 
barnvagnskedjan, kan du börja. Prova ända tills du gillar din barnvagnskedja helt 
och hållet. Senare går det nästan inte att ändra på något längre. Innan du börjar med 
tillverkningen har vi en viktig upplysning: Vänligen arbeta aktsamt och noggrant. 
Kontrollera varje knut flera gången. Skulle kedjan lösa upp sig finns det kvävningsrisk 
på grund av smådelar. 

Viktigt för den planerade barnvagnskedjan är att veta hur stor bredden på 
barnvagnssuffletten är, på vilken kedjan ska monteras. Den maximalt lagligt tillåtna 
längden på en barvagnskedja är 38cm (mätt utan clipset). För att barnvagnskedjan 
ska hänga lite slakt, bör den vara något längre än bredden på suffletten. 

Steg 2: Början på snöret 

Om allt pysselmaterial ligger redo, kan du börja. Först drar du en slinga genom 
clipset och gör en knut. Svetsa därefter knuten med en tändare, så att den inte kan 
lösa upp sig igen. 

  



Steg 3: Påträdning av de första pärlorna och den första ringen 

Det längre slutet på snöret svetsar vi också samman med tändaren, då kan man 
lättare trä på pärlorna och motivpärlorna. Nu kan du trä på rundpärlor, linspärlor och 
motivpärlor helt individuellt. Antalet och typen av pärlor kan varieras helt fritt. 

I vårt exempel kommer nu mini bit & greppringarna och bokstavstärningarna. Men 
du kan även arbeta in andra element i barnvagnskedjan. Ett exempel vore ringar i 
storleken S eller i storleken M. 

Steg 4: Tillverka mittendelen 

Nu trär vi på resten av pärlorna. Därefter kommer åter ett clips. Innan dess bör du 
kollla om du är nöjd med barnvagnskedjan som den är eller om du kanske har glömt 
några pärlor. 

Steg 5: Sätt fast den andra klämman 

Dra sedan snöret så att det blir spänt. Sätt fast clipset med snöre och svetsa samman 

ändarna på snöret igen med en tändare. Kontrollera därefter att knuten är 

draghållfast. 

Steg 6: Förbereda den första raden 

Nu kan du utarbeta en sidosträng på valfritt ställe. Till denna tar du en bit snöre i 

önskad längd. Sätt fast den med en enkel knut mellan pärlorna. Svetsa nu även 

försiktigt samman ändarna på snöret. På så sätt går det lättare att trä på pärlorna. 

Steg 7: Påträdning av pärlorna i den första raden 

Nu kan du trä på pärlor i individuell ordning. I vårt exempel använder vi dessutom en 

ring i storlek M. 

Steg 8: Slutföra den första delen 

Vid änden på sidosträngen kan du göra en enkel knut. Knuten kan man även låta ”försvinna” 

med en säkerhetspärla. Säkerhetspärlan har ett något större borrhål på ena sidan. Du kan 

stoppa in knuten i detta med hjälp av fingrarna eller en pincett. I vårt exempel använder vi 

en bjällra i änden. Denna kan du sätta fast med en dubbelknut som har svetsats ordentligt. 

Steg 9: Göra den andra delen 

Därefter gör du ytterligare en sidosträng på andra sidan av barvagnskedjan. När du 
har utarbetat denna, är du färdig med pysslandet. 
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