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Annan Information
Oavsett om du behöver en charmig bit som ska följa med dig till din virka eller ett
inspirerande halsband för att skryta vid nästa fiberfest, är en Furls Crochet Smycken del det
perfekta sättet att hedra ditt hantverk. Tänk bara på färgschemat Jag antar att du skulle hitta
varje nyans som normalt är tillgänglig i vanligt trådområde. Hur har du gått på att odla din
virkade smyckesaffär. Vi erbjuder osmanska brickor i ett antal stilar och finish. Jag menar, jag
gillar garn också, men jag tror att en av de coolaste sakerna om virka är att du kan göra det
med ganska mycket någon form av långt, tunt, flexibelt material. Om det börjar en söm senare,
se till att varje färg börjar en färg senare.
Beroende på tjockleken på garnet du väljer kan du behöva större eller mindre pärlor och

virkahake. Jag gillar standard.05mm storlek för att göra de flesta av mina smycken. Jag hade
aldrig annonserat förut, men det gjorde verkligen skillnaden. Sätt in haken i 2: a kedja från
haken, gör 1 fm i varje kedjestygn. (28 stygn). De var roliga att göra och jag gav flera bort för
julklappar. (några bilder här:). Jag skulle vara så hedrad om du vill dela med mig av ett av
mina projekt, men använd bara ett eller två bilder och var noga med att länka tillbaka till det
ursprungliga inlägget. Se till att du tar taggen så nära änden som du kan med tången. Nästa vi
brainstormed färger tillsammans; han visste att hon tyckte om blues, och jag föreslog topas
som det var hennes födelsestjärna, så vi kom överens om den här härliga turkosgängan och
blåa topas ädelstenar. Dessa måste vara de bästa halsbanden att bära hela tiden. Om du hittar
det här mönstret är det lite svårt att göra en enda ros i större storlek och fästa den på en sträng.
Se mer underbara höstfärger Höger Halsband Handledning Häfta Häfta Häfta Häf Häfta
Häckhalsband Halsband Halsband Halsband Halsband Halsband Mönster Framåt Sock Garn
Hackmönster: Skapa ett prydligt, swirly halsband som är ett unikt när som helst tillbehör till vhalsskjortor och tröjor. Jag hoppas att du hittar det här mönstret lättare än det jag lagt fram.
Sedan knyta några fler knutar och skär ledningen mycket nära knuten och tät den med en
droppe bra lim. Efter att ha studerat och arbetat i botanik hela sitt liv bestämde sig Adriana
Laura Mendez för att ta på sig en ny utmaning genom att uppfylla en livslång dröm om
handgjorda smycken, med hjälp av tråd istället för traditionella garn för haketillverkningen.
Pärlhalsband Halsbandet med halsbandet (Foto 4) är haket med kristaller, halvädelstenar och
pärlor. Vår underlåtenhet att genomdriva din stränga prestation i någon bestämmelse i detta
avtal kommer inte att utgöra ett upphävande av vår rätt att tillämpa sådan bestämmelse eller
någon annan bestämmelse i denna Avtal senare. Jag ska ta hem hem och ge det som
julklappar. Ta dig tid att verkligen forma skålen till hur du vill ha den, kvadrera sidorna,
utjämna botten och kvällen kanterna. Virkade smycken: (Gratis bonus ingår) 15 Olika
häckmönster för att göra egna örhängen och halsband. Tja, om du tycker om dig själv som en
ganska bra expert när det gäller att hekla med garn, så kommer det här nästa projektet inte att
vara för hårt alls.
Här är några saker att veta: Om du arbetar med pärlor som har små hål så behöver du nog en
nål för att hjälpa dig att tråda pärlorna på garnet. Samples av stygn gjordes så småningom och
sedan sys på papperslådor för att göra en typ av mjuk bok som kunde passeras runt
kvinnornas cirklar. Ilovetocrochet och att göra smycken, men jag tänkte aldrig att kombinera
dem. Och oroa dig inte om du aldrig har hakat smycken tidigare; Vi har enkla
nybörjarkroksmycken för att komma igång. Lärandeprocessen Vissa människor
rekommenderar att du behöver lära dig att hækla med garn innan du börjar ha trådvirkade
smycken. Om du just har gått igenom den lyckliga upplevelsen av moderskapet och letar efter
ett säkert tillbehör som inte kommer att skada din baby samt hjälpa dig att behålla din stil, så är
det bib-stylade halsbandet lämpligt för dig. Höja längden bara så långt du behöver för den här
chokerstilen. Jag hoppas det hjälper till att förklara hur man gör några av dessa mönster. Jag
ska testa ut vad jag har och hitta lite C-Lon för att försöka också. Dela med mig under dina
tankar och råd du skulle dela med någon annan. Jag fick bara ett meddelande om att en
kommentar var kvar och det var du. :) Du har rätt. Krochet smycken har blivit så populära.
Säkra din bulle med en tillräckligt stor hårbindning och det är det. Om det blir lite tätt, sätt det
bara i vatten, (särskilt varmt vatten) och hampan kommer att expandera. Du måste vara väldigt
tjock för att vara i den här verksamheten och tjäna pengar. Kan du uppskatta hur många meter
du ska använda för varje mönster. Om du inte säljer något alls är dina priser troligen för höga.
Ta sedan din runda näsa och sätt en liten bit av trådens ände runt den för att skapa en spiral.

Med tiden bygger du upp muskelminnet och det kan vara svårt att byta till en ny färdighet.
Jag höll två garn tillsammans, kopparbambu och färgad linne. Jag var så exalterad av hur
enkelt det var att göra detta halsband, jag kunde inte vänta med att komma hem och avsluta det
jag började. Och en av de roliga sakerna om den här blomman är att du säkert kan använda
alla typer av små garnskrapor för att göra det ännu mer intressant. Bara så du vet,
kompenseras jag för några produkter som jag gillar och stöder på den här bloggen. Marion
Juveler i Fiber verkar vara en utmärkt källa till fibrer i allmänhet om du letar efter mikro
makram, kinesisk knotting, kumihimo, tatting samt pärlhårning. Mitt första val är en fancy
metallisk Kreinik flätatyp om jag inte lägger pärlor. Tack för att du delar med dig! Besök dessa
steg för steg pärla hakanvisning med bilder på make-beaded-jewelry.com. Wanda makebeaded-jewelry.com. Det finns skrivna instruktioner, bilder och videor på nästan varje steg
under vägen. Upprepa till slutet av rundan, och du kommer att ha 24 stygn.
Sydneyanne PS. Skulle älska att se vad du har kommit med tack Jamee. Jag skulle inte
rekommendera att lägga dem till dina fraktkostnader på platser som eBay eller Etsy. Så jag
hade redan en färdig stor hoppring i ena änden och en lås på den andra. Hon kom tillbaka i
slutet och försökte igen få mig att sänka mitt pris. Eftersom Sturlin ville att den här delen
skulle vara reversibel, var han tvungen att vara säker på att spetsarna inte skulle få på tyg eller
hud när hänget slogs ned i sten. "Om någon sätter på en av mina halsband, och det rev ihop på
sig eller påsat sin tröja, så skulle det inte reflektera bra på tillverkaren, säger han. Det är det
mönster som jag brukade göra detta ombre chevron halsband.
Jag antar att om du är i tvivel kanske du vill piska upp en annan sats. Jag har några av de mest
slumpmässiga farkosttillförseln i min stash, från barrettes till garn och till och med små
skrapar av läder. Röret är precis som vanlig GS med en nål för precision. Om det här kommer
att vara något du bär ofta vill du se till att det inte faller ihop första gången du bär den. Tråden
bör också vara tillräckligt fast för att inte sträcka sig ut. Så nu har du slingan änden i storlek,
knuten och limmade. Om du väljer att göra ett köp efter att ha klickat på dessa länkar kan jag
få ersättning för hänskjutningen utan extra kostnad till dig. Du kan göra hakiga manschetter,
eller du kan göra tunnare armband och stapla dem för ett eklektiskt utseende. Med häckkrok,
dra svansen genom lås två gånger, sedan sl i varje st av kedjan.
Det är C-Lon Micro och S-Lon trådstorlek som jag inte kan hitta en användning till ;-) Jag
visste inte att det var en GS Hypo for Fabric. En anmälan email skulle också uppskattas. Etsy
kan skicka meddelanden till dig Du kan ändra dina inställningar i dina kontoinställningar.
Upprepa tills du har 3 enkla krokar i evey loop. Vårt mål är att skapa ett säkert utrymme där
alla (kommentarer, ämnen av inlägg och moderatorer) känner sig bekväma att prata. Jag gillar
mycket fina smycken med mycket färg och konsistens. Men under alla omständigheter menade
jag inte att detta skulle vara en negativ recension av Creativebug-klassen, jag ville bara ge
tummen upp till Robin Dudlley-Howes-klassen, värd för Jeanne Oliver's ning, som jag hade
varit angelägen om väntar, hoppas det skulle vara klassen som Creativebug-en inte var. Vi
kan, efter eget gottfinnande och av någon anledning, vägra Materialen eller ta bort dem från
vår Service när som helst. Lägg till Tips Fråga Kommentar Kommentera Ladda ner Steg 4:
Lägga till band Nu, tråda ditt band genom. Välj trådfärgen med tanke på färgen på hennes
outfit.
Så elegant och anpassningsbar, kan du göra det dock tjock eller tunn du vill att den ska vara.
Med pärlorna slog ut framför mig var möjligheterna oändliga. Dessa krokiga blommor kan

användas på så många sätt och är det perfekta lilla projektet att ha i väskan eller att göra på
språng. En man tar fem minuter eller mindre, och på nolltid får du en hel bukett. Något att
fylla extra tid under sommarlovet. GoodKnit Kisses är ett företag som är placerat för att
inspirera, uppmuntra och bemyndiga människor genom utbildning och design. Det var ett tag
sedan, så jag skulle definitivt behöva en uppdatering. Du kan haka något om det här för att din
lilla dotter ska ha på sig med sin frillade klänning.

