
 
 
Smykker og meget, meget mere… 

At lave smykker er meget mere end en hobby. For 

mange er det nærmest en livsstil, og for en hel del en 

bi-beskæftigelse som finansierer sommerferien, eller 

måske bare de perler man vil bruge til sine egne 

smykker. 

I 10 år har Nordic Beads solgt smykkematerialer og 

tilbehør til smykkefremstilling, og vi er i dag blandt de 

største i Danmark. 

Det har altid været, og er til stadighed, vores højeste 

prioritet, at have et bredt, varieret og moderne udvalg 

af smykker og smykkedele, til glæde for vores kunder 

og til gavn for vores forretning. Kun ved at følge med 

tiden, og moden, kan vi fastholde vores plads i vores 

kunders bevidsthed. 

Det er dig, som kunde, der er hele hjertet i vores 

forehavende. Derfor vil vi også altid gerne høre fra dig 

hvis der er noget vi kan gøre bedre, noget du mangler, 

eller noget du mener vi bør kigge nærmere på. 

Du er vores største inspiration. Du inspirerer os til at 

blive bedre, yde en bedre service og hele tiden gøre 

vores bedste for at du kommer og handler hos os. 

Igen og igen. 

Det er der heldigvis rigtig mange der gør, og vi håber 

at vi med denne e-bog kan være med til at inspirere 

dig, på samme måde som du, og alle vores kunder, 

inspirerer os hver dag. 

Om du er helt grøn i faget eller du er en erfaren 

smykkekreatør, håber vi at vi i denne e-bog har samlet 

lidt der både kan inspirere dig, og som du måske 

endda kan lære lidt af. 

Rigtig god læselyst! 

Mvh 

Perlepigerne 

Nordic Beads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 - a bead better  



 
 
Materiale 

Knyttesnøre: 2 x 1m og 1 x 30cm 
Midtertråd: 40cm 
Evt. perler 

Værktøj 

Saks 
Lighter 
Rundtang/syl  
Spids fladtang 
Et stykke metaltråd ca. 20cm 
Evt. 2-komponentlim eller sekundlim – kun til armbånd i 
læder 

Teknikbeskrivelse 

1. Mål dit håndled og knyt armbåndet efter målet. Regn med 
at låsen fylder ca. 2 - 3 cm. 
2. Saml de to stykker knyttesnøre på 1m samt 
midtertråden forskudt som vist (billede 1). 

3. Bind metaltråden stramt et par gange omkring og sørg for 
at den fæstnes ca. 10cm nede på den ene snøre og ca. 
2,5cm nede på de to andre stykker tråd og snøre. Kom evt. 
perler på midtertråden og bind en knude forneden (billede 2). 
4. Fastgør metaltråden til et fast emne, eks. reol, og find 
en god arbejdsstilling. 

5. De små ender – knyttesnøre og midtertråd - bukkes ned 
over metaltråden og første knude laves henover (billede 3). 
6. Den ene knyttesnøre lægges i en bue indover 
midtertråden og den anden snøre lægges langs 
midtertråden og over første snøre (billede 4). 

7. Herefter bukkes den rundt om den første snøre, bagom 
midtertråden og gennem løkken på første snøre (billede 5). 
8. Begge ender af snøren strammes til og første knude 
er lavet (billede 6). 

9. Nu laves næste kunde fra modsatte side. Husk at lave 
knuderne skiftevis fra højre og venstre så armbåndet bliver 
fladt. Tips; den snøre, der vender bagud er altid den der 
lægges i en bue over midtertråden. 
10. Eventuelle perler trækkes op ad midtertråden og 
knuderne laves omkring dem. Du varierer selv antallet af 
knuder og perler (billede 7). 

11. Når det ønskede mål på armbåndet er nået afsluttes 
armbåndet og metaltråden klippes forsigtigt af i den ene 
ende. 
12. Den anden ende afsluttes ved at klippe midtertråd og 
den ene snøre af et par cm over sidste knude og 
enderne brændes med en lighter. De fæstnes bag på 
armbåndet i de næstsidste knuder og enderne brændes 
evt. igen med en lighter. Brug en rundtang til at udvide 
knuderne, så snøren kan komme igennem og træk den 
igennem med en spids fladtang (billede 8).  
Bruges læder til armbåndet limes enderne i stedet. 

13. Låsen laves herefter. Saml de to ender med snøre ved 
siden af hinanden, så armbåndet danner en halvcirkel og 
bind en alm. knude med snøren på de 30cm omkring dem 
(billede 9). 
14. Herefter knyttes på samme vis som step 6-9. Lav løse 
knuder så låsen frit kan bevæges på snørerne. Når 
ønsket længde på låsen er opnået fæstnes enderne 
bagpå låsen - sidste del af step 12. 

15. Kom evt. et par perler med store huller på de to løse 
ender snøre og afslut med knuder. Armbåndet er færdigt 
(billede 10). 

 

Knytteteknik til smykker 
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Materiale 

Ørekroge/øskner med stift til anborede perler 
Anborede sten/perler 

Værktøj 

2-komponent lim 
Flad nålefil 
Et stykke metaltråd 0,4 – 0.5mm 
Evt. en skål ris el. lign       

Teknikbeskrivelse 

Brug enten 2-komponent lim eller super glue lim. Begge kan 
anvendes. 
2-komponent lim er særlig holdbar, men er længe om at 
hærde. 

1. Glatte overflader er svære at lime, derfor gøres den 
øverste top af perlen ru med en flad nålefil (billede 1-2). 

2. Sørg for at overfladerne er rene og tørre. 

3. Bland en lille smule lim og påfør den perlen og ørekrogen. 
Brug tråden til at komme lim ned i det anborede hul (billede 
3-6). 

4. Pres fladerne sammen. Vær tålmodig, da de er meget 
ustabile, så længe limen er våd. Sæt evt. ørekrogen på 
hovedet med perlen øverst i en skål med ris eller lignende og 
ret den til inden 5 minutter. Sæt den derefter tilbage til 
endelig hærdning (billede 7-9). 

Tips: Overskydende lim kan fjernes med en tør klud.Obs: 
Vær forsigtig, den kan ikke renses af, når den er tør. 

 

   

   

   

Klik på et af billederne ovenfor for at komme direkte til shoppen! 

Limning af anborede sten og perler 
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Historien om Swarovski 

Daniel Swarovski blev født i det nordlige Bøhmen i 
1862. Hans far ejede en lille fabrik der fremstillede 
glas, og det var her den unge Daniel, som elev, 
udviklede sin passion for glas og krystaller. Det var her 
kimen til Swarovski – den verdensberømte sten – som 
vi kender den i dag, blev lagt. 

Daniel var en dygtig elev, og han blev hurtigt én af de 
allerbedste på sit felt. I 1892 tog han patent på en 
elektrisk glas-skærer-maskine som han brugte i 
udviklingen af krystalglas. 

I 1895 finansierede to velhavende finansmænd 
etableringen af en fabrik i Wattens (i Tyrol), og 
virksomheden K.S. & Co. blev grundlagt. K’et stod for 
”Kosman”, navnet på den ene af investorerne, og S’et 
for ”Swartz” – Daniel Swarovskis oprindelige 
efternavn. 

I dag har Swarovski udviklet sig til en 
verdensomspændende virksomhed med egne 
forretninger i alverdens storbyer, producerer alt fra 
prisme-lysekroner til brilleglas, og driver sågar sin 
egen temapark, Swarovski Kristallwelten – 
”Swarovskis Krystalverden” – i Wattens, på det sted 
hvor det hele begyndte for mere end 100 år siden. 

Swarovski har i dag mere end 30.000 ansatte, og 
fabrikker i otte lande, fra USA til Thailand. 
Omsætningen har oversteget 20 milliarder kroner 
årligt, og antallet af selvejede Swarovski-butikker på 
verdensplan er mere end 1.200. 
 

   

   

 

Statue af Daniel Swarovski 

 

Juletræ af Swarovski-krystal i Toronto 
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Materiale 

Øsken  

Værktøj 
2 fladtænger eller spidse fladtænger 

Teknikbeskrivelse 

1. Hold øskenen med 2 fladtænger med åbningen opad som 
vist på billede 1-2. 

2. Øskenen åbnes ved forsigtig at trække den ene tang mod 
dig samtidig med at du presser den anden tang fra dig 
(billede 3-4). 

3. Du lukker øskenen på samme måde, dog skal du huske at 
føre/presse øskenens ender helt sammen (billede 5). 

 

 

Nordic Beads har et bredt udvalg af øskener 

 

   

   

 

Sådan bruges et øsken 
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Materiale 

20 cm tråd 

Værktøj 

Rundtang 
Bidetang 
Evt. spids fladtang 

Teknikbeskrivelse 

1. Placér rundtangen på tråden et stykke nede, og buk en 
vinkel på 90° (billede 1-2). 

2. Skift tangens position som vist på billede 3, og drej 
derefter tråden rundt om tangens øverste kæbe, så de to 
ender bliver parallelle (billede 4). 

3. Flyt nu rundtangen, så der bliver plads til at trække det 
korte stykke tråd under det lange. Derved opstår nu igen en 
vinkel på 90° (billede 5-7). 

4. Afslut øjet med at lave tre vindinger. Vær omhyggelig, 
sådan at vindingerne ligger tæt og ensartet indtil hinanden 
(billede 8-9). 

5. Klip overskydende tråd af med bidetangen og klem 
forsigtig efter med en fladtang eller en spids fladtang så at 
tråden ikke stritter - almindelig øje med vindinger er færdigt 
(billede 10). 

  

TIPS 

Når du har øvet dig og har fundet en størrelse på øjet, som 
du synes er den rigtige, er det en god idé at sætte et mærke 
med en tusch ud for det sted på rundtangen, hvor du bukker 
tråden. På denne måde får du den samme størrelse på øjet 
hver gang. 

 

 

 

   

    

 

Almindeligt øje med vindinger 
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Vidste du at… 

 

- Nordic Beads har mere end 1.000 varenumre 

på lager? 

- Vi tilbyder gratis fragt ved køb over 300 

kroner? 

- At vores nyhedsbrevsmodtagere får besked 

om nye varer, og gode tilbud, før alle andre? 

- At du kan spare penge ved at læse vores 

nyhedsbrev, og følge os på Facebook? 

- Du som kunde har 30 dages fuld returret på 

alle køb hos Nordic Beads? 

 

 

Følg Nordic Beads på 

Facebook, og spar 5% på din 

næste ordre! 

 

 

Husk at skrive ”Facebook” i kommentarfeltet når du 

afgiver din bestilling – så trækker vi beløbet fra 

manuelt før vi hæver din betaling! 

 

 

Upload et billede af et smykke du 

har lavet med dele fra Nordic 

Beads på vores Facebook-væg, og 

få yderligere 5% i rabat på din 

næste ordre! 

Vi sender dig en rabatkode når du har uploadet 

billedet. 

 

 

 

 

 

Nordic Beads ApS 

Skomagerrækken 10-12 

4700 Næstved 

kontakt@nordicbeads.com 

www.nordicbeads.com 

Telefon 42 43 17 00 

Telefonen er åben fra 11-16 mandag til fredag. 
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