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Byg en kondom spinner. 

Wiren er 0,7mm i tykkelse når vi laver store spinner (4-5-6) og man behøver ikke at lade wiren gå 

igennem kroppen, for at låse den, wiren kan ikke rettes ud, når den er bukket. Ved mindre spinner 

skal begge wire ender igennem kroppen og den lille wire låses ved at bukke den over kroppen.  

Det overskydende wire (lille ende) klippes af så den flugter med kroppens kant, det sikrer at wiren 

ikke kan rettes ud. Dette er pga. wiren er meget tynd og er meget blød og kan meget nemt rettes 

ud. 

OBS! Husk altid, når du skal bukke wiren, at tage fat på wiren så tæt på bukke punktet som muligt, 

ellers får du ikke flot skarp buk. 

 

 

Her er delene vi skal bruge til at lave en kondom 

spinner på 24 gr.  

Til spinneren skal bruge; 

en wire på 0,7 mm,  

en 3krog st. 4,  

Krop 17 gr.(købes i messing eller støbes i hvidmetal) 

Stor perle 

Lille krop (top krop) 

Lille perle 

Blad og bøjle 

Lille perle 

 

 

Start med at klippe et stykke wire af på ca. 12 cm 

 

Mål længden på spinner kroppen og træk 2-3 mm. 

Fra, her skal det 1 buk være. Læg wiren mellem de 2 

splitter i værktøjet og buk wiren i ca. 30⁰ mod dig 

selv. 

 

 

Nu er det første buk lavet som er starten på øjet 

hvori krogen sidder 
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Efter det første buk, placere wiren således den korte 

del vender op mod værktøjets åbning. Husk wiren 

skal ligge fladt på værktøjet 

 

 

Buk nu wiren hele vejen rundt, således den er 

parallel med den anden kortere del.  

 

 

Flyt wiren, så de buk du lige har lavet, vender mod 

højre. Du skal nu lave det sidste buk mod venstre ca. 

30⁰ således det ligner et V. 

 

 

Tag 3krogen og sæt den på wiren, således krogøjet 

er i wireøjet der lige er lavet. Tag wiren og føre den 

gennem kroppen, så krogen ikke kan komme 

længere  
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Tag latex kroppen og kom nogle dråber silikone olie 

inden i kroppen. Tag wiren og stik den gennem 

gummi kroppen og træk latex kroppen over metal 

kroppen. 

 

 

Tag den store perle og sæt på wiren  

 

 

Tag den lille krop (top kroppen) og sæt på wiren 

oven på den store perle. 

 

 

Tag den lille perle og sæt på wiren ovenpå top 

kroppen 
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Tag bøjlen og føre den gennem hullet på bladet og 

føre wiren gennem bøjlens 2 huller  

 

 

Montere den lille perle på wiren, så den sidder oven 

over bøjlen 

 

 

Sæt spinneren i værktøjet og sæt wiren mellem 

værktøjets 2 splitter. Der skal være en afstand på 4-

5 mm fra topperlen til splitterne.  

 

 

Buk nu wiren mod dig selv, bukket skal være ca. 30⁰ 
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Tag spinneren ud og sæt den ”på hovedet” i 

værktøjet så wiren ligger mellem splitterne og 

bukket er ved den øverste split. 

 

 

Buk nu wiren hele vejen rundt, så der laves et øje. 

 

 

Det øje som vi lige har lavet, sættes på splitten på 

drejehåndtaget, wiren (kropwiren) føres ind i den 

vandrette slids, det overskydende wire føres ind i 

den lodrette slids (wiren som peger op ad).  

Drej håndtaget i urets retning 2-3 omgange og 

topøjet bliver lavet.   

 

 

Det overskydende wire klippes af så tæt på det 

drejet wire som muligt.  
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Nu er kondom spinneren færdig og klar til brug 

 

 

 

 

 


