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�ye Varer: 

71235 

 

Pyrit 

Rå små nugget. 

ca. 4 x 6 mm. 

71244 

 

Pyrit 

Rå nugget. 

ca. 8 - 10 mm. 

71236 

 

Pyrit  

Terning  

8 mm. 

71233 

 

Pyrit  

 Rund facet  

4 mm. 

71234 

 

Pyrit  

Vedhæng Irregulær facon. 

15 x 20 mm 

71232 

 

Røgkvarts 

Rund facet 

8 mm. 

71242 

 

Ild Agat, Kongeblå 

Rund facet 

8 mm. 

71243 

 

Agat, koboltgrøn  

Rund facet 

12 mm. 

71240 

 

Jade, Grøn Frosted 

Med blankt bånd 

Rund 12 mm. 

71241 

 

Tibetansk DZI  

Trommeformet 

13 x 14 mm 

71237 / 71238 / 71239 

 

Agat Blå 

Rund Cracked 

8, 10 og 12 mm. 

71247 

 

Agat flerfarvet 

Cracked facet Rondel 

6 x 10 mm. 
 

 

 

 
 

Du kan på min Facebook side følge med i aktiviteterne i min butik og hjemmesiden. 

Besøg mig på: http://www.facebook.com/�etteDesign 



 

Igen på lager: 

70083 / 70499 / 70950 

 

Lava 

Sort vokset  

 Rund 10, 14 og 16  mm. 

71176 / 71177 

 

Agat 

Blå rund facet 

10 og 12  mm. 

70513 

 

Onyx, Sort 

Rund 64 facet 

10 mm 

71209 

 

Pyrit 

Rund 

8 mm. 

70647 

 

Phoenix stone 

Rund grøn 
4 mm. 

71182 

 

Turmalin 

Små �ugget 
5 x 12 mm. 

70964 / 70965 

 

Agat  

Lilla stribet rund 
10 og 12 mm. 

71091 / 71093 

 

Skumkoral  

Hvid Rund 
8 og 12 mm. 

70448 

 

Regnbue Fluorit 

Poleret Små �ugget 
ca. 8 mm. 

71107 

 

Ametyst 

Lang Chips 
ca. 6 x 19mm. 

71083 

 

Magnesit 

Rød �ugget 
ca. 18 x 22 mm 

71081 

 

Magnesit 

Mørk lilla �ugget 
ca. 18 x 26 mm. 

 



 

Hvor stor er en perle: 

Jeg har erfaring for, at det ofte kan være svært at bedømme, hvor stor en perle er i virkeligheden. 

Jeg har nedenfor vist runde perler ved siden af hinanden i størrelserne 4 – 20 mm. 

 
Som noget nyt har jeg på min hjemmeside lavet det sådan, at der vises en afbildning af perlen i 

naturlig størrelse, justeret så den passer til din skærmopløsning. Foreløbigt er dette kun for 

stenperler. 

 

Der justeres for skærmbredderne: 1366, 1280 og 1024. Anvender du ikke en af disse 

skærmopløsninger, vil den blive vist, som hvis du anvendte 1280, og kan så afvige en lille smule i 

størrelsen. Du kan prøve at måle med en lineal. 

 

Nedenfor har jeg vist et eksempel fra hjemmesiden: 

 

Du ved sikkert allerede, at hvis du holder muser over  vises en beskrivelse af stenen fra 

min Stenguide.



 

Inspiration # 32. Montering af lås på halskæde/armbånd 

trukket på Tigertail. 
 

 
 

 

 

 

Vareforbrug: 

99131 TigerTail 0,38 mm. 

98389 Wireklemme 

98135 Wirebeskytter 

98147 Klemmeskjuler 

 Lås og Øskner 

 

I monteringsvejledningen nedenfor er der  

ikke anvendt samme lås som på billedet. 

I stedet for at indsætte låsen i wirebeskytteren  

er der her indsat 2 store øskner. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Monter i den ene ende af Tigertailen en wireklemme og 

en wirebeskytter som vist på billedet. 

 

Stram wiren op og luk wireklemmen med en 

wireklemmetang eller evt. en fladtang. 

 

Påsæt og luk en knudeskjuler over wireklemmen. 

 

Den løse ende af wiren skal være ca. 1 cm. og skjules 

inden i de første perler der nu monteres og skubbes op 

mod knudeskjuleren 

 

 

 
 

 

 

Fortsæt med at montere perler til den ønskede længde er 

nået. 

 

Monter nu wireklemme, wirebeskytter og lås. 

 

Den løse ende af wiren føres tilbage igennem 

wireklemmen og de sidste perler og kæden strammes let 

op ved at trække i den løse ende. 

 

Luk wireklemmen og påsæt knudeskjuleren. 

 

Afklip overskydende wire. 

 

Monter evt. en øsken i wirebeskytteren i modsatte ende, 

hvis låsen er for stor til at kunne lukke i wirebeskytteren.. 

 

Kæden er nu færdig. 

 



Ny version af mine e-bøger 
Stenguide Udgave 2.2 90 sider 3.985 KB 

Gemmologi Udgave 9.1 90 sider 3.599 KB 

 

 
Eksempel fra bogen: 

Navn Howlit 

Alternativt navn Howlite 

Mineral Information Borsilikat 

Kemisk formel Ca2B5SiO9(OH)5 

Farve Hvid eller grålig 

Hårdhed 3,5 

Massefylde 2,53 – 2,59 

Brydningsindeks 1,583 – 1,600 

Præparering Neutral, farvet 

Absorptionsspekter 
 

 
 

 

Howlit er et ikke særligt almindeligt mineral - et borsilikat - som 

findes i beherskede mængder i USA, New Zealand, Rumænien og et 

par andre steder. 

Massiv, mere eller mindre hvid Magnesit kommer fra mange stedet, 

men i praksis kommer det meste af Verdens Magnesit til slibe-brug 

fra det sydlige Zimbabwe transporteres til Sydafrika, hvor det 

omdøbes til Howlit. Noget slibes og farves i Sydafrika, andet 

transporteres til Asien, hvor det slibes og eventuelt farves.  

Noget af den slebne, farvede Magnesit, kaldet Howlit, omdøbes til 

Turquenit og sælges som billig Turkis erstatning. 

Påvisning af Magnesit: Kom et par dråber saltsyre på stenen. Hvis 

det bruser, er stenen en Magnesit. 

 

 
 

Du kan hente dem gratis på min Facebook side 

http://www.facebook.com/NetteDesign 



 

Kom og besøg mit Showroom i Hørsholm 
 

 Ambolten 8 

 2970 Hørsholm 
 

 Mit Showroom er åbent hver torsdag kl. 14:00 – 17:00 

 Samt den 1. søndag i måneden  kl. 12:00 – 16:00 
 

 
 

 

      
                   Der er over 860 varenumre i stene                   Lyse og hyggelige omgivelser 
 

      
           I montrerne er der smykker til inspiration,                       så kom forbi og bliv inspireret 
 

 

Du er altid velkommen til at komme forbi og få en hyggelig sludder,  

en kop kaffe samt råd og vejledning i smykkefremstilling. 

Nette Design 

Ambolten 8, 1. sal 

2970 Hørsholm 


