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Gjenbrukssmykker 

Hør i din lokale sportsbutikk om de har noen 
gamle brukte sykkelslanger du kan få for å bruke 
til disse gjenbrukssmykkene. 

Design: Annie Eikenes 

Dette trenger du: 

• Sykkelslange

• Saks

• Nål med stort øye

• Hattestrikk og/ eller snor til halskjede

• Til ullperlene: sugerør, merinoull, grønnsåpe, en
liten plastbolle og vann.

• Til disse smykkene kan du også bruke glassperler
eller spikke i tre og male dem

Slik gjør du: 
Toving av perler: 
Bland grønnsåpe og vann i en plastbolle i forhold ca 1 til 10. (1 del er grønnsåpa) 
Tvinn ulla rundt sugerøret ganske stramt. Når du bruker et sugerør, får du mange perler på en gang og 
samtidig har disse hull til å bli tredd på noe etterpå. Dypp arbeidet ned i såpevannet og gni forsiktig. Husk at 
du bestandig må legge tørr ull utenpå den våte. Legger du vått i vått, vil ikke det nye laget feste seg. Surr på 
til ønsket tykkelse. Tov nå denne pølsa godt til den er blitt fast og fin. Det går enklest dersom du legger 
bobleplast oppå et håndkle og ruller på dette. Du kan rulle direkte på et håndkle også. 

Klipp opp i biter. Tov dem videre til de er faste. Det gjør ikke noe om sugerøret detter ut, hullet vil være der. 
Skyll til slutt perlene godt i reint vann og tørk dem. 

Synes du at hullet er nesten blitt borte, så hjelp til å stikke det opp igjen med en strikkepinne. 

Hjerte: 
Klipp ut hjerteformen i skumgummi. Tov slik du gjorde til perler. På mitt hjerte er det sydd noen hvite små 
streker til dekor av sytråd. Du kan legge forskjellige farger på av ull, eller sy på perler etterpå. Lag det som 
du liker best! 
Stikk hull til tråden med en syl. 

Sykkelslangen: 
Klipp opp slangen på langs. Vask eller tørk av det hvite pulveret som er på innersiden. 
Klipp opp remser så brede du ønsker. 
Tre hattestrikk i nåla, og stikk nåla gjennom perlene og gummien. (Gummien må legges i folder når du 
stikker nåla gjennom.) 
Mål på armen din hvor stort du må ha det. Knyt til slutt en knute på strikken og klipp av. 
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