Glasbitar
På stranden hittade jag glasbitar som var slipade
mjuka av vågorna mellan sten och sand. De låg bra i
handen och jag tänkte genast att dessa skulle göra sig
fina som smycken, speciellt när jag även hittade en
grön skärva. Jag prövade olika modeller av hur jag
skulle använda bitarna - som ring, armband eller
halsband kanske? Jag gillade effekten av den
gröna skärvan på den genomskinliga, vilket skapade
en "svävande" synvilla. De var båda aningen böjda åt samma håll, så de låg bra på varandra
Jag limmade ihop dem, och jag limmade även på en liten fin metallring som jag hittat. Den utgjorde hållningen
för ett läderband jag hade hemma. Resultatet blev ett simpelt men ändå elegant smycke. Man kan använda
det som både armband eller halsband.

Handtag till målarhink
Jag hittade ett handtag till en målarhink, vilket jag tyckte var intressant att försöka göra ett
smycke av. Min första tanke var att göra ett halsband, så jag började att skissa på ideer. Jag böjde
till ändarna på tråden så att man kunde sätta fast halsbandet. Det såg dock lite tomt ut , så jag
ville gärna trä på något. Hemma hade jag några stora flörtkulor som jag kunde använda. Jag
målade dem svarta eftersom gult stack ut alltför mycket, och satte på dem. Jag målade handtaget
vitt, men testade även att måla det grönt för att matcha mitt glasbits-smycke. Resultatet blev ett
stelt, fast halsband med en lekfull design som för tankarna till designklassikern George Nelsons
Ball clock. Inte lika diskret som
mitt glasbits-smycke

Blommor som brosch
Jag blev inspirerad av Charlotte Sindings smycken
med tredimensionella broscher, och ville gärna
göra ett eget. Blommor har alltid varit dekorativa,
men inte ofta som smycke. Först tänkte jag ta
riktiga blommor och limma på ett stort pin jag
hade, men tänkte att det nog inte skulle fungera så
bra. Så hittade jag någa enstaka söndriga
plastblommor som jag trodde skulle göra sig fint
som smycke. Jag limmade på blommorna så att de
täckte pinnet. Det gav ett coolt dekorativt utseende
som att blommorna växer ur kläderna, och kan
fästas på vilka kläder som helst.

