
11.  
Börja med att klippa till trådarna och slå en 
knut på dom.
Trä på 11 stycken pärlor på fyra av trådarna.

Ett tips är att limma trådändarna på de  
trådar som du ska trä pärlor på för att 
undvika att tråden repar sig och för att det 
ska bli lättare att trä på pärlorna. 

Rund Kumihimo

Beskrivning

Material: 
- 12 trådar á ca 65 cm långa 
- 44 pärlor
- 2 bandavslut
- 2 bindringar
- 1 karbinhake eller annat lås
- superlim
- rund kumihimoplatta 
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Vrid plattan åt vänster(motsols) till nästa 
trådpar så att du får nummer 8 uppåt
Observera att plattan alltid ska snurras åt 
samma håll, det vill säga vänster.

6.  
Upprepa steg 3 – ta loss tråden du har 
längst ner till vänster (24/25) och flytta den 
rakt upp så att den hamnar till vänster om 
de två trådarna (6/7)
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7. 
Upprepa steg fyra – ta loss tråden du har 
längst upp till höger (8/9) och flytta den 
rakt ner så att den hamnar till höger om 
den ensamma tråden (22/23)

4

4 
Ta loss tråden du har upp till höger (3/4)  
och flytta den rakt ner så att den hamnar 
till höger om den ensamma tråden (17/18). 
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3.  
Ta loss tråden du har ner till vänster (19/20) 
och flytta den rakt upp så att den hamnar 
till vänster om de två trådarna (1/2)

Observera att trådarna som ligger parallellt 
med varandra aldrig ska korsas utan vi  
jobbar alltid rakt upp och rakt ner.
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2.  
Placera trådarna enligt bild 1.
Fäst trådarna med pärlor på platserna  
markerade med *. 
 
Detta är startpositionen för knuten. *

*

*

*
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8.  
Upprepa steg 5 – vrid plattan åt vänster 
(motsols)  till nästa trådpar så att du får  
nummer 13 uppåt

9. 
Upprepa steg 3-8 tills flätan mäter cirka 6,5-7 cm 
 
Tänk på att siffrorna på Kumihmoplattan, när du fortsätter din flätning  
kommer att skilja sig från beskriviningen men principen är densamma. 
 
Flätningen är:  
-   flytta vänster nedre tråd rakt upp och 
    fäst till vänster om de övre trådarna.
-   flytta höger övre tråden rakt ner till  
    höger om den nedre tråden
-   snurra plattan motsols till näst trådpar.
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12. 
Så här kommer flätningen att se ut.

11b
 

11a

11a och b.  
Tryck/putta ner pärlan så att den låser sig 
under en tråd.
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10.  
Nu är det dags att fläta in pärlorna. 
Du flätar på samma sätt som tidigare men 
vid varje tråd där du har pärlor tar du med 
en pärla vid flätningen. 
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13.  
När sista pärlan är inflätad fortsätt flätningen 
till arbeter mäter 6,5-7 cm, eller så lång du vill 
ha din flätning. 
 
Ta loss trådarna från plattan och knyt sytråd 
runt flätan för att låsa flätningen.

14. 
Montera bandavsluten med bindringar och lås. 
Droppa 2-3 droppar superlim i ett av bandasvluten, tryckner den änden av flätan  
som du lindat med sytråd. Låt torka. 
Mät hur långt ditt armband ska vara.  
Linda sytråd runt den andra änden, droppa lim i bandavslutet och tryck ner änden.

Lycka till!

Lilla Pärlan
www.lillaparlan.se


