
ARMBÅND TIL VINTERBRUK 
 
Det er et utall måter å lage seg armbånd på. Du kan variere med ulike teknikker og 
materialer. Krevende eller enkle teknikker. Dyre eller billige materialer. Materialer 
som er vanskelig eller lette å få tak. 
 

ARMBÅND 1 
 
Dette er veldig enkelt, men hyggelig å lage. Du kan riktig boltre deg i farger. 

 

 
Du trenger: 
Plastslange 
Ullgarn, her er brukt Vamse garn 
Perler med stort hull, her er brukt glassperler 
Smykkestrikk/hattestrikk 
Nål med stort øye, f.eks teppenål 
 

     
 

Du gjør: 
Klipp av 6 biter av slangen, ca. 2,5 cm 
Mål opp en tråd av garnet ca. en favn  
Tre i teppenåla og sy rundt plastbiten. 
La 5-6 cm av trådenden din henge. 
 
Når du syr, passer du på å legge garnet fint ved siden av hverandre og strammer litt 
til. Dekk hele plastbiten.  
De to endene knytes sammen på kanten med en dobbelt knute.  
Klipp av enden og dytt dem inn i perla. 
Når alle perlene er ferdige, og du har valgt perlene som skal være mellom, trer du 
dem på strikken.  
 
TIPS 
Knyt fast den første lille perla, så ikke alle glir av. Denne knytes opp igjen når båndet 
er tredd. Knyt sammen strikken og test at knuten din holder. 
Du vil nok erfare at det lønner seg å være litt raus med målet på strikken. 
Har du din egen, vindsel, kan du jo bare tre innpå og knyte og så klippe av strikken. 
 

GRATULERER MED NYTT ARMBÅND! 



ARMBÅND 2 
 
Teknikken på dette armbåndet er rillestrikking og strikkefesting. Det ene båndet har 
rillene på langs, det andre på tvers. Vanskelighetsgraden er lik, men det første er 
enklest å tilpasse håndleddet. Den første beskrivelsen står i parantes. 
En rille får du når du strikker rett fram og tilbake (2 pinner)  
 

 
 
Du trenger: 
Ullgarn, her er det brukt Finull 
2 strømpepinner 2 ½  el. 3 
6 o-ringer eller 6 små ringer i metall 
Nål med stort øye (kanavanål) 
 
 
Du gjør: 
 
Legg opp 24 m (6-8 m). Når du starter, strikker du med begge trådene noen masker. 
Dette er en måte å strikkefeste på. Strikk alltid alle maskene rett.  
Strikk 3 riller (16 riller). Maske av. Denne tråden skal du bruke å sy sammen ringene 
med. 
 

  
 

   
 

NB! Når du monterer har du alltid 2 o-ringer tredd inn på strikkelappen. 
 

GRATULERER MED NYTT ARMBÅND! 


