
HÄR VISAR VI HUR NI 
KAN GÖRA EN 

KARNEVALMÖSSA 
STEG FÖR STEG

Det är vi som gör det!

M I L J Ö K A R N E V A L



GÖR  EN  KARNEVALMÖSSA

   D e t  h ä r  b e h ö ve r  d u :
   En mössa du inte behöver längre
   Träpärlor, gamla halsband med
   f ina pärlor, plastpärlor eller vad
   som helst du tycker om och som du   
   kan trä upp på ett tunnt snöre.       
   Sax
   Tunnare snöre, t jockare tråd eller 
   tunnt bommullsgarn
   Kraf t ig nål som snöret, garnet,
   el ler tråden kan träs igenom.

*
*

*
*
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Samla ihop pärlorna från halsbandet i en skål eller 
något sånt, vi använde en äggkopp.

Har du ett halsband som du vill använda pärlorna 
från, klipp loss pärlorna och tag bort tråden som 
kanske sitter kvar i pärlan. Glöm inte bort att se 
efter om pärlorna i halsbandet har tillräckligt stora 
hål för att snöret/tråden/garnet som du tänker 
använda ska kunna träs igenom, innan du klipper 
sönder det.



Börja med att klippa ett snöre/tråd/garn som är 
längre än den längd som du vill att den ska bli på 
mössan - det försvinner en del när vi gör knutar - 
Knyt fast en pärla längst ned - är det en stickad 
mössa kan det vara bra med en lite större pärla 
så att tråden inte glider ur mössan när snöret blir 
lite tyngre av alla pärlor.

Är det svårt att trä nålen med snöret/tråden/garnet 
så kan ni ta lite lim på toppen, platta till och låt 
torka. Sen blir det lättare att trä.



Trä nålen på snöret / tråden / garnet. För igenom nålen från mössans baksida. Det är bra 
att börja på toppen av mössan och gärna i en söm 
om mössan har sömmar.



Nu blir pärlan ett stopp på baksidan så att inte 
tråden / snöret / garnet kan lossna.

Trä på en pärla med hjälp av nålen.



Knyt en ny knut där ni vill att nästa pärla skall hamna.

Knyt en knut, ibland får ni göra en dubbelknut om 
pärlans hål är stort. Knuten skall stoppa pärlan från 
att röra sig. Jag brukar också knyta innan jag sätter 
första pärlan (ni kan se det på en annan bild).



Här är lite exempel på hur vi har trätt pärlorna på lite olika sätt. När vi använde pärlplattepärlor så knöt 
vi oftast inte mellan pärlorna (men ibland), annars så har vi gjort knutar mellan pärlorna. Vi tycker att det 
blir luf tigare då och så rör sig pärltrådarna vackrare.



Det är bra att börja på toppen av mössan och sen 
jobba sig nedåt i en cirkelrörelse runt mössan.

Så här kan det se ut i början på ett pärltråd, en 
första knut precis där tråden kommit ut på mössans 
framsida.



Nu har vi satt fast en hel del pärltrådar på mössan.

Så här många pärltrådar blev det innan materialet 
som vi hade hos oss tog slut. 
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Här har vi gjort en mössa 
med olika plastremsor och 
garn. Remsorna är fast-
sydda i mössan med några 
stygn var.

Här har vi gjort en hatt som fått 
ett släp av tygremsor, band, 
plastremsor och gamla spetsar.
Vi fäste  dem i ett resåband 
runt hatten.

Här har vi gjort en peruk 
av gamla toarullar. Om ni 
vill måla rullarna så gör 
det innan ni sätter ihop 
dem.

HÄR ÄR NÅGRA INSPERATIONS BILDER PÅ ANDRA HUVUDBONADER VI HAR TILLVERKAT
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