
 
Brugsanvisning Loom bands, simple armbånd 

Tillykke med dine loom bands elastikker! 
 
Der findes et utal af opskrifter til at lave armbånd, halskæder, nøgleringe, dyr, mobilcovers, 
brocher og andet med loom bands. Du kan finde et utal af opskrifter ved at søge efter "opskrifter 
loom bands" på google eller Youtube. Der ligger et hav af forskellige videoer, og så er det bare at 
gå i gang. Men vi har lavet en opskrift på, hvordan du kan lave de mest simple typer af armbånd 
her. 
 
Du kan bruge vores væv, vores minivæv eller lignende til denne type armbånd. 
 
1) Sæt den første elastik som et ottetal rundt om de to ben. 
2) Sæt yderligere 2 elastikker rundt om uden de danner et ottetal 
3) Med hæklenålen (som følger med DIY loom bands elastikkerne) 
trækker du den nederste elastik op over de to andre og tager den af 
pindene på væven. 
4) Sæt en ny elastik på, som ikke danner et ottetal. 
5)Tag den nederste silikone elastik op over de to andre og af væven 
6) Sådan fortsætter du til silikone armbåndet har den længde du 
ønsker. 
 
Du skal bare huske at den første elastik altid skal danne et ottetal, at 
der altid skal være tre elastikker og at du hele tiden skal løfte den 
nederste elastik over de to andre. Og skal det være lidt mere enkelt skal du nøjes med at have to 
elastikker på væven ad gangen - det armbånd kan selv de mindste i familien lave. Og et lidt mere 
avanceret armbånd laver du ved at sætte 4 elastikker på væven. 
 
Når du først har prøvet det et par gange kan du øve dig i at lave flotte mønstre ved at variere 
farverne.  
 

Du er altid velkommen på vores side www.gemmas.dk. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev 
og få alle nyheder før alle andre, få eksklusive tilbud og muligheder for at være med i sjove 
konkurrencer. Du kan tilmelde dig på vores side eller ved at klikke her: Tilmeld dig nyhedsbrev  
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