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Een wat luxueuzere armband met anemoonachtige bloemen,
die absoluut een blikvinger is!

K

nip een stuk van het nylon gecoat edelstaaldraad af. Schuif een knijpkraal en de tussenring
op de draad en haal de draad terug door de knijpkraal. Zorg ervoor dat de draden parallel aan
elkaar liggen. Knijp de knijpkraal met een tangetje dicht. Plaats indien je dit wilt een kapje voor
knijpkralen over de knijpkraal en knijp ook deze dicht. Knijp het teveel aan draad met een tangetje af. Breng een karabijnsluiting op een tussenring aan door de tussenring wat open te buigen
en na het aanbrengen weer met een tangetje te sluiten.

R

ijg de gewenste hoeveelheid kralen op de draad op (afhankelijk van de lengte van de armband). Breng weer een knijpkraal en de tussenring op de draad aan en rijg de draad weer terug
door de knijpkraal. Laat ongeveer 1 cm speling tussen de kralen en de knijpkraal, zodat je de
rijen met kralen gemakkelijk aan kunt brengen. Controleer de pasvorm van de armband nog een
keer voordat je de knijpkraal deﬁnitief dichtknijpt. Knip het teveel aan draad af. Breng indien
gewenst weer een kapje over de knijpkraal aan en knijp deze weer dicht.
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R

ijg een ca. 3 meter lang stuk nylondraad door de naald (klein oog), en knoop de uiteinden van
de draad aan elkaar, zodat je een dubbele draad krijgt. Haal de naald door de eerste kraal van
de armband en ga met de naald tussen de twee draden door voor de knoop zodat de draad vast
komt te zitten. Rijg 1 kraal op. Vervolgens 1 rocaille en met de naald weer terug door de kraal en
ga met de naald door naar de volgende kraal op de armband. Neem weer 1 kraal op en 1 rocaille
en ga met de naald weer terug door de kraal en vervolgens door de volgende kraal van de armband. Herhaal dit tot het eind van de armband.

A

ls je aan het eind van de armband aan bent gekomen, ga je weer dezelfde weg terug. Volg
dezelfde stappen als hierboven. 1 kraal en 1 rocaille opnemen, met de naald weer terug door de
kraal en met de naald door de volgende kraal van de armband. Bij de 3e rij ga je weer als hierboven omschreven te werk. Wanneer de armband klaar is, leg je een knoop in de draad (aan een
kraal vastknopen) en knip je de overtollige draad aan beide zijden in de buurt van de knoop af.

Tip: Breng wat alleslijm
of blanke nagellak op de
knoop aan zodat deze
niet los kan gaan.
Je kunt zoveel verschillende kralen gebruiken
als je wilt en mooi vindt.

Benodigd gereedschap:
tang,
schaar,
zijkniptang
© Aduis

Benodigd materiaal:
nylon gecoat edelstaaldraad, kralen,
rocailles, knijpkralen, tussenringen,
sluiting, naald om kralen te weven

Om de armband nog wat
extra te verfraaien, kun
je een bedeltje
aanbrengen.
Maak hiervoor het oogje
van het bedeltje vast aan
een van de tussenringen.
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