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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
houten kralen rood Ø 8 mm,
decoratiekralen zilver,
engelvleugels 70 mm, stompkaars 200 x 70 mm,
satijnen lint rood 6 mm, zilverdraad

Benodigd gereedschap:
zijkniptang

Parelengel
...op een kaars
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Een mooi cadeau voor een speciaal iemand, is deze kaars met een 
kralenengel. De engel kan natuurlijk ook afzonderlijk worden 

gebruikt als decoratie of versiering op een geschenk.

Knip ca. 1 m van het zilverdraad af. Rijg 5 rode kralen in het midden op. Fixeer ze, door de 
beide draden terug te rijgen, daarbij sla je steeds de laatst opgerijgde kraal over.
Voor de tweede rij rijg je 4 kralen op en rijgt weer de beide draden erdoor. Zo blijft de rij 
precies in het midden van de eerste rij en je engel wordt mooi stabiel. Dit doe je ook bij de 3-5 
rij - maar steeds met een kraal minder.

De armen rijg je steeds met een draadeinde. Neem daarvoor 3 kralen, rijg de draad terug, de 
laatste kraal weer overslaan. Hetzelfde herhaal je aan de andere kant. Draai de beide draden 
1 x in elkaar en neem de decoratiekraal als hoofd. Zorg ervoor dat de draad mooi in het midden 
van de bal loopt. Ten slotte nog een rode kraal als een „aureool“ oprijgen, weer 
vastzetten. Daarbij beide draden nog eenmaal van onder naar boven door-
rijgen. De draad meerdere keren in elkaar draaien en een lus vormen. 
Weer in elkaar draaien en samenknopen.

Rijg de engel op een stuk satijnen lint in rood, 6 mm breed. Het 
moet ongeveer 60 cm lang zijn. Bind de engel aan de kaars, wik-
kel het satijnen lint minstens 3 keer om de kaars en maak er dan 
aan de voorkant een mooie strik van.




