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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:
nylon gecoat edelstaaldraad, knijpkralen 2 mm zilver,  
kalotjes zilver, tussenringen 7 mm zilver, karabijnsluiting 
zilver, acrylkralen 6 mm aqua, glasparels 4 mm wit,  
antiek-metallic-kralen-mix klein, strassballen wit, geslepen 
glaskralen 6 mm aqua

Benodigd gereedschap:
tangen, liniaal, eventueel een 
rijgbord voor kralen

Armband in blauw-wit optiek
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- Knip 1 stuk van 25 cm van het nylon gecoat edelstaaldraad.
- Rijg een kalotje en knijpkraal op de draad. Rijg de draad  
terug door de knijpkraal en trek de draad aan, zodat een 
klein lusje ontstaat. Knijp de knijpkraal dicht.
- Schuif het kalotje over de knijpkraal (het korte uitstekende stukje edel-
staaldraad door de opening aan de onderkant van het kalotje steken.
- Knijp het kalotje dicht.

- Leg de kralen op de juiste volgorde op het rijgbord (zie foto 
4). Rijg de kralen op de draad. 

** 2 glasparels wit, 1 sierkraal, 
1 geslepen glaskraal aqua, 1 sierkraal, 
2 glasparels wit, 
1 acrylkraal aqua, 1 strassbal wit, 
1 acrylkraal aqua
** Herhaal deze volgorde nog 2x 
Daarna 2 glasparels wit, 1 sierkraal, 
1 geslepen glaskraal aqua, 1 sierkraal, 
2 glasparels wit neerleggen

Door de strasskralen fonkelt je armband 
en springt daarmee gelijk in het oog! 

Veel plezier bij het namaken!
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- Meet de omvang van je pols. Kijk in het lijstje  
hoe lang je armband moet worden. Trek hier de  
lengte van de tussenringen met sluiting vanaf.  
Zoveel kralen moeten er nu op de draad aanwezig  
zijn.

polsomvang (cm) armband (cm)
15,24 16,50
15,90 17,15
16,51 17,75
17,15 18,50
17,78 19,00
18,42 19,75
19,05 20,30
19,69 21,00
20,32 21,50
20,96 22,25
21,59 23,00

- Rijg een kalotje en knijpkraal op de draad. Rijg de draad 
terug door de knijpkraal en trek de draad aan, zodat het ka-
lotje en de knijpkraal tegen de kralen komen te liggen. 

- Haal de draad door 2-3 kralen en trek de draad aan, zodat 
een klein lusje ontstaat. Knijp de knijpkraal dicht.

- Knijp het kalotje dicht.

- Knip de overtollige draadeinden af.

- Buig een tussenring open en haal deze door de ogen van 
het kalotje. Buig de tussenring dicht.

- Herhaal dit aan de ander zijde maar breng nu voor uit sluiten 
van de tussenring nog een karabijnsluiting op de tussenring aan.


