de signo f o rm .co m

http://designo fo rm.co m/crafts/braided-leather-bracelet-ho w-to -make/

A BIT OF LEATHER
August 26, 2013

Todays diy is once again a bracelet. T his time I made one in thick leather. 1. Start by cutting a piece of
leather that is a bit longer that the perimeter of your wrist. 2. Here you can see how much longer I made
mine. And my bracelet is pretty tight. But if you want it to “hang” more just use more leather.
/// Dagens diy är återigen ett armband. Denna gång i tjockt läder. 1. Börja med att skära ut ett band som är
lite längre än omkretsen på din handled. 2. På bilden ser ni ungef är hur mycket längre jag gjorde min. Och då
sitter armbandet ganska tight. Vill du ha ett lösare armband så tar du såklart mera läder.

3. Cut two cuts along the bracelet. ( But be caref ul! It’ s easy to slip.) Leave 2cm on the top of the bracelet
and about 1.5cm at the bottom. 4. Divide the threads so that you have two on the lef t side and one on the
right.
/// 3. Skär två skåror längst med bandet. ( Men var f örsiktig när du skär. Det är lätt hänt att man slinter med
kniven.) Lämna 2cm uppe på och ung 1.5cm nere. 4. Dela upp remmarna så att du har två på vänster sida
och en på höger.

5. T hen slide the bottom part of the bracelet through the hole. 6. So that it look like this.
/// 5. Trä så den nedre delen av armbandet genom öglan. 6. Så att det ser ut såhär.

7. Adjust the upper part of the bracelet so you have the beginning of a braid. Now you have two threads on
the right side and one on the lef t. 8. Slide once again the bottom of the bracelet through the hole.
/// 7. Fixa till den övre delen av ambandet så att du f år början till en f läta. Nu har du två små remmar på
höger sida och en på vänster. 8. Trä återigen nedre delen av ambandet igenom öglan.

9. Like this. 10. Now we’re just going to repeat the bef ore steps. Like in step 4 we now have two threads on
the lef t side and one on the right.
/// 9. Så att det ser ut så här. 10. Dags att upprepa igen, precis som i steg 4 så har vi två små remmar på
vänster sida och en på höger.

11. Slide the bottom part through the hole. 12. Now you have two threads on the right side.
/// 11. Trä nedre delen av armbandet igenom öglan. 12. Nu har du två remmar på höger sida.

13. Slide the bottom through. 14. And you’re f inished with the braid. ( If you have a longer bracelet, you
might have to do another round. )
/// 13. Trä igenom den lilla slutbiten igenom öglan. 14. Och du har nu f lätat klart. ( Har du ett långt armband
kan du f å göra en omgång till. )

15. As a lock I used screw back button studs. 16. Make a hole as big as the screw “part” is, on the side that
is 1.5cm.
/// 15. Till lås använde jag sådana här låsknoppar. 16. Gör ett hål lika stort som skruvdelen, på den sida som
är 1.5cm.

17. And attach the studs. 18. Now you want to make a hole on the other side of the bracelet. But make it a
bit smaller than the head on the stud.
/// 17. Och skruva f ast låsknoppen. 18. Nu ska du göra ett hål på den andra sidan armbandet. Gör hålet en
liten bit mindre än låsknoppens huvud.

19. Cut two small cuts on both sides of the hole. Just so you can get the head through. 20. And you are
done!
/// 19. Avsluta med att skära två små snitt på varsin sida av hålet. Gör de inte längre än att du kan trä över
hålet över knoppen, med lite motstånd. 20. Och du är klar!

