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Step by step guide, til fremstilling af spinner.  

 

Her er delene vi skal bruge til at lave en spinner på 

19 gram med et str. 5 Hamret Nikkel Outline blad. 

 

 

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 

 

 

Efter det første buk, placere wiren således den korte 

del vender op mod værktøjets åbning. Husk wiren 

skal ligge fladt på værktøjet 
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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. 

 

 

Montere krogen, så krogen er i det lille øje i bunden 

af wiren (V’et). Tag fat med pege- og tommelfinger 

og klem wirerne mod hinanden, skub wiren ind i 

kroppen til wiren stopper ved de 2 buk. 

 

 

 

Montere den store perle over kroppen 
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Montere den lille krop oven på den store perle, 

således den lille krops spids peger op af. 

 

 

Monterer en lille perle ovenpå den lille krop. Perlen 

skal være på samme størrelse som spidsen/toppen 

af den lille kropsdel. 

 

 

Bøjlen til bladet, føres gennem bladets hul og wiren 

føres gennem bøjlens 2 huller. 

 

 

 

Montere en lille perle over bøjlen 
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Læg spinneren på værktøjet, således wiren ligger 

mellem værktøjets 2 splitter. Afstanden mellem top 

perlen og splitterne er 4-5 mm. Inden du bukker 

wiren, skal du sikre dig at alle delene er helt i bund 

(trækkes ned mod krogen og holdes der) mens du 

laver bukket.  

 

 

Bukket er ca. 30⁰ og giver starten af topøjet 

 

 

Læg spinneren i værktøjet så spinneren ” står på 

hoved” og wiren ligger mellem splitterne. Det forrige 

buk, skal være helt nede ved splitten, så viren 

bukkes rundt om den nederste split. 

 

 

 

Buk nu wiren mod højre og wiren skal bukkes hele 

vejen rundt, så der dannes et øje 
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Nu er spinneren bygget og vi mangler kun at dreje 

øjet hvori linen eller hægten monteres 

 

 

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.  

 

 

Nu er spinneren færdig og klar til brug 

 


