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Bead knot eller 5 Bead posie (perleknude)
Sting 1-2: sæt to perler på nålen og sy ned i øverste højre hjøjre hjø ørne.
Sting 3-4: sy op fra nederste højre hjøjre hjø ørne og sæt 3 perler på nålen. 
Sy ned i øverste venstre hjørne, idet tråden strammes lidt, så den 
midterste perle kommer på plads.
Bead knot syes over 1 kvadrat/sting
5-bead knot syes over 4 kvadrater/sting

Generelle tipsGenerelle tips
1. Når perlerne skal sys på, anvendes en perlenål (kort nål Permin

artikel 6016/10 eller lang nål Permin artikel 6015/10) 
2. For at opnå en smukt resultat anvendes garn, som passer til 

stoffet/papiret. Hvis der ønskes et mere farveintenst resultat,
anvendes garn, som matcher perlerne.

3. Al broderi (korssting, stikkesting osv.) bør fær fær f rdiggøres inden 
perlerne syes på.

4. Der er ingen sting under perlerne. Perlerne går i stedet for sting og
har således sit eget symbol.

Generelle perle instruktionerGenerelle perle instruktioner
1. Del garnet i enkelte tråde. Når broderiet påbegyndes, holdes tråbegyndes, holdes trå åden

(som består af to deltråde) på bagsiden indtil den er dækket med
sting. Derefter hæftes altid ende på bagsiden af arbejdet. 

OBS! Hvis det er vanskeligt at træde nålen med to tråde i ”øjet”, øjet”, ø
trædes der kun med én enkelt tråd, som derefter trækkes igennem øjet, øjet, ø
så der dannes dobbelt tråd.

2. Perle tællebroderi udføllebroderi udføllebroderi udf res med halve korssting. Begynd i det 
nederste venstre hjørne, sæt en perle på nålen og stik ned i det
øverste højre hjøjre hjø ørne. Alle sting skal ligge i samme retning, så
perlerne ligger pænt. Spring højst over 3 – 4 sting. Det er bedre atøjst over 3 – 4 sting. Det er bedre atø
hæfte ende oftere og begynde på ny.

Perle diagrammerPerle diagrammer
På diagrammet svarer hver linie til en tråd på hørstof. To linier svarer 
til en kvadrat på aida stof.

Perlesyning med halve korssting Perle med korssting
Sy igennem hver perle to gange, så perlen ligger vertikalt (denne 
teknik anvendes ved Petite Beads)

Perleklynge (Bead Cluster)
Sæt det viste antal perler på nålen og lav et langt sting. Beadloop

Sæt det viste antal perler på 
nålen og sy tilbage igennem den 
føføf rste perle på tråden.

Halv perle knude
(Anvendes på stof med ca. 10 sting per 2,5 cm. 
Sting 1-2: sæt to perler på nålen og sy ned i øverste højre hjøjre hjø ørne.
Sting 3-4: sy op fra nederste højre hjøjre hjø ørne og læg tråden henover den 
nederste tråd (imellem de to perler). Sy ned i øverste venstre hjørne.
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