N° 104.333

Knutselidee

com

Armband in groen

Benodigde materialen:

Benodigd gereedschap:

glas wasparels Ø 6mm - lichtgroen, acrylkralen Ø 6 mm groen,

meetlint,

rocailles Ø 2,6 mm wit-kristal, kapittelsluiting zilver,

tangen

kalotjes zilver, tussenring Ø 7 mm zilverkleurig

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Armband in groen
Maak een elegante armband voor
bijzondere gelegenheden!
Leg eerst alle benodigde materialen klaar.

polsomvang (cm)
15,00
16,00
16,50
17,00
17,50
18,50
19,00
19,50
20,00
21,00
21,50

armband (cm)
16,50
17,15
17,75
18,50
19,00
19,75
20,30
21,00
21,50
22,25
23,00

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 later op de draad
aanwezig zijn.
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Armband in groen
Knip ca. 50 cm van het nylon gecoat edelstaaldraad.
Rijg een kalotje en knijpkraal op de draad. Rijg
de draad terug door de knijpkraal en het kaltje. Trek de draad aan, zodat een klein lusje
ontstaat. Knijp de knijpkraal dicht. (Draden
moeten evenlang zijn aan beide zijden).
Schuif het kalotje over de knijpkraal en knijp
het kalotje dicht.

Buig een tussenring open en haal deze door de
ogen van het kalotje. Breng tevens een deel
van de sluiting op de tussenring aan. Sluit de
tussenring.

Nu kun je beginnen met het oprijgen van de
kralen.
Rijg nu steeds ** 1 acrylkraal op de twee
draden (tegelijk). Daarna op beide draden 3
rocailles, 1 glasparel, 3 rocailles. Herhaal vanaf **. Eindig met een acrylkraal.
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Armband in groen
Rijg nu weer een kalotje en een knijpkraal
op de draden. Zorg er hierbij voor daar het
geheel zo dicht mogelijk tegen de kralen aan
komt te liggen. Knijp de knijpkraal dicht. Knip
de overtollige draden af en knijp vervolgens
het kalotje dicht.

Buig een tussenring open en haal deze door de
ogen van het kalotje. Breng het andere deel
van de sluiting aan. Sluit de tussenring.

Veel plezier bij het maken!

Benodigde materialen:

Benodigd gereedschap:
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kalotjes zilver, tussenring Ø 7 mm zilverkleurig

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

© Aduis

nylon edelstaaldraad zilver, knijpkralen Ø 2 mm zilver,

