Vedledning i at lave ”Cher's Cute & Classy” papir kniplepinde
© Cher Camacho- 2000 (http://bobbins.lacefairy.com/Cher3.html) – vejledningen må kun printes til personligt brug
Materialer:
•

Pony beads(1) - 4 – til hver kniplepind (man kan evt.bruge nogle af de mere
specielle perler som alternativ for to af perlerne)

•
•
•

11,5 cm el. lign. papir slikkepinds-pind
5,7 x 10,1 cm strimmel papir(2) i farve efter dit valg
Passende lim – spørg farve/papir-handleren hvor du køber, hvad du skal
bruge
1. Start med papir-strimlen 5,7 x 10,1 cm, en
slikkepinds-pind, med en perle limet for enden af
pinden (vær nøjagtig når du limer perlen fast – så
der ikke stikker noget af pinden udenfor)

2. Smør lim på den ene ende af
papirstrimlen.(Lad strimlen støde helt
op til perlen for enden af pinden) Hold
godt fast på pind og papir indtil limen
er tør, og papiret sidder fast på pinden.

4. Sæt en pony bead(1) på pinden næst efter papiret.(Dette danner
den del af pinden, hvor din tråd skal vindes på.) Her er det at du
kan sætte en dekorativ flad perle, fx hvis du ønsker guld eller
sølvperler sat på.
5. Sæt de sidste to pony beads(1) på toppen af pinden. (Vær sikker
3. Rul papiret omkring omkring pinden tildtil der er et på at perlen sidder helt ud til enden af pinden – så afslutningen er
par cm tilbage, derefter smøres mere lim på det sidste helt glat.)
6. For at være sikker på at dine pony beads(1) bliver på plads, kan
stykke – og strimlen rulles færdig. (Det er vigtigt at
du være nødt til at lime dem.
holde godt fast til sidst, så der rulles stramt til.)
Spangles/perlevedhænget: sæt dem på til sidst
1. Sæt perlerne (til spanglingen) på fiske linen og bind et lærkehoved knob, for at holde
Materiale:
perlerne på fiskesnøren. (Lad fiskesnøren være lidt længere end til lærkehovedet.)
•
mindst en 8mm or 9mm
tiger øje perle, eller andet 2. Tag pony bead'en(1) på den nederste del af pinden af, og stik fiskesnøren gennem denne.
(hold fiskesnørens ender stramt over perlen.
efter eget valg.
• små perler efter eget valg(3). 3. Sæt pony bead'en(1) tilbage på pinden. Træk forsigtigt i fiskesnøren, således at den
ligger pænt og spanglingen ser pæn ud på pinden. Sidder perlen ikke godt fast, så sæt en
• fiske line # 3 or #4. (ikke
klat lim på pinden inden du placerer
tykkere).
Undertegnedes bemærkninger og ideer:
Note (1) Pony Bead kaldes også Indianerperler, Kongoperler kan også bruges – andre større perler som du syntes om er også
brugbare
Note (2) Papir – prøv dig frem. Almindeligt gavepapir i ruller er mange gange for tyndt – få fat på så mange forskellige prøver af
papir som muligt.
Note (3) Perler, det kommer helt an på dit arbejde, størrelsen vælger du efter hvad der ser bedst ud. Få fat på et katalog med perler,
så ser du hvor mange muligheder der er.
Det gælder hele vejen om at vælge hvad du selv syntes ser bedst ud.
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