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Starstruck handledsvärmare 
 

 

 

Jag gjorde många pärliga handledsvärmare för några år sedan. De är så roliga att göra, 

tekniken är enkel och så blir de ändå fina och speciella! De är också jättelätta att göra 

personliga, genom att ändra pärlornas placering och du kan i princip använda vilket garn som 

helst, bara du har pärlor som passar att trä på garnet. Jag har använt Scheejpes Stardust, det 

är tunt så att det passar att trä på pärlor på och så glittrar det så fint! Jag använde restgarner 

av Stardust från ett tidigare projekt och visste inte hur mycket som skulle gå åt och gjorde 

dem därför rätt korta. Det är bara att lägga upp fler maskor om man vill göra dem längre, 

tänk bara på att det kanske går åt fler pärlor om du samtidigt också förlänger pärlmönstret. 

Material  

Garn: Scheepjes Stardust färg nr 654 (ljusblå), det går åt 11 gram ungefär. 

Stickor nr: 3 mm. (raka stickor) 

Stickfasthet: Det är inte jättenoga. 

Storlek: Passar vuxen dam, men du anpassar lätt storleken genom att hålla stickningen runt 

handleden och maskar av när det passar, den ska vara ganska tight, då handledsvärmaren är 

elastisk. Med 25 maskors upplägg blir handledsvärmaren ungefär 9 cm lång. 

Övriga tillbehör: Pärlor, pärlnål, sytråd, garnnål 
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Förberedelse 

Första ska du trä på det antal pärlor du behöver. Du gör det genom att använda en pärlnål 

(eller en nål som är tillräckligt tunn för att kunna träs igenom pärlorna), som du trär en liten 

bit sytråd på, som du in sin tur knyter ihop. Detta blir en ögla som du kan trä garnet igenom 

(som förlängd nålsöga liksom).  

 

 

Jag trädde på 320 pärlor, var försiktig och dra inte i för många pärlor på samma gång. Försök 

att använda rätt bra kvalitét på pärlorna så att de inte är ojämna på insidan, då det sliter en 

del på garnet att dra det igenom garnet. När du gjort första handledsvärmaren kan du räkna 

pärlorna du använt så vet du hur många du behöver för nästa. Jag sätter alltid dit lite extra 

pärlor för att vara säker på att de inte tar slut, om du trätt på för få måste du klippa av 

garnet och trä på extra, och det är ju onödigt (eller ta det bakvägen från nystanets slut, men 

är det mycket garn kvar på nystanet är det ju ett jättejobb…). 

Start:  
Lägg upp 25 maskor (eller fler om du vill göra dina handledsvärmare längre, tänk bara på att 

om du även förlänger pärlmönstret, t.ex. med det långa ”strecket” av pärlor, så behöver du 

förmodligen även trä på fler pärlor), sticka ett varv räta (ALLA maskor stickas hela tiden räta, 

även första och sista på varje varv), och börja därefter att följa mönstret.  
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Du stickar in pärlor på vartannat varv, de varv då pärlorna är bakom arbetet. När det är dags 

för att sticka in en pärla drar du den så långt du kan mot arbetet, sticka maskan och så har 

pärlan lagt sig fint mellan maskorna. Första maskan stickas alltid utan pärla. 

 

 

Sticka så långt som behövs för att passa runt handleden. För mig blev det perfekt när jag 

upprepat rapporten 7 gånger. Tänk på att inte göra den för stor, den blir rätt elastisk. Jag 

avslutade med ett varv utan pärlor. 

Avslutning 
Jag maskade inte av, utan sydde ihop kanterna med osynlig söm, det finns många bra 

tutorials på nätet om du är osäker på hur man gör, googla ”osynlig söm” eller ”kitchener 

stitch”. Det går så klart utmärkt att även maska av och sedan sy ihop arbetet med valfri 

metod också. Sticka en till likadan. 
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