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UK Pixelhobby Key Rings Graphic

Read the instructions before you get started. If you 
want to make a letter pattern, choose two colours 
and place them independently of the pattern’s col-
our combinations.

To make a key ring:
1. Choose the pattern you want to make and place 
the plate on top of the pattern. Secure the plate 
with a piece of tape on the bottom to prevent it 
from moving. Remove the beads and assemble the 
pattern one colour at a time. Remove the beads as 
you use them.

2. When the entire pattern is complete, attach the 
ring to the hole.

SE Pixelhobby nyckelringar Graphic
 
Läs vägledningen innan du sätter igång. Om du vill 
göra ett bokstavsmönster väljer du två färger och 
lägger dem oberoende av mönstrets färgkombina-
tioner.

Så här gör du en nyckelring:
1. Välj vilket mönster du vill göra och placera plat-
tan ovanpå mönstret. Fäst gärna plattan med en bit 
tejp på undersidan så att den ligger still. Ta loss 
pärlorna och lägg mönstret med en färg i taget. 
Lossa pärlorna efterhand som du använder dem.

2. När hela mönstret är klart fäster du ringen i hålet.

DK Pixelhobby nøgleringe Graphic

Læs vejledningen før du begynder. Hvis du vil lave 
et bogstavsmønster, så vælger du to farver og læg-
ger dem uafhængig af mønsterarkets farvekombi-
nationer.

Sådan gør du:
1. Vælg et mønster og læg pladen ovenpå det. Sæt 
gerne pladen fast med et stykke tape på bagsiden 
så den ligger stille. Løsn perlerne og læg mønstret 
med en farve ad gangen. Perlerne løsnes efterhån-
den som du bruger dem.

2. Når hele mønstret er færdigt, så sætter du ringen 
fast i hullet.

NO Pixelhobby nøkkelringer Graphic

Les veiledningen før du begynner. Hvis du vil lage et 
bokstavmønster velger du to farger og legger dem 
uavhengig av mønsterets fargekombinasjoner.

Slik lager du en nøkkelring:
1. Velg hvilket mønster du vil lage og plasser platen 
ovenpå mønsteret. Fest gjerne platen med en bit 
tape på undersiden slik at den ligger stille. Løsne 
perlene etterhvert som du bruker dem og legg 
mønsteret med en farge om gangen. 

2. Når hele mønsteret er ferdig fester du ringen i 
hullet.

DE Pixelhobby Schlüsselanhänger
Graphic 

Zuerst die Anleitung durchlesen. Für ein Buchsta-
benmotiv zwei Farben auswählen und unabhängig 
von der Farbkombination der Vorlage legen.

Anleitung für einen Schlüsselanhänger:
1. Gewünschtes Motiv auswählen und die Platte 
über die Vorlage legen. Am besten an der Untersei-
te mit etwas Klebeband fixieren, so dass sie still-
liegt. Perlen abnehmen und das Motiv mit jeweils 
nur einer Farbe zurzeit legen. Die Perlen nach und 
nach, so wie sie verarbeitet werden, ablösen. 

2. Wenn das gesamte Motiv fertig ist, wird der Ring 
im Loch angebracht.




