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Benodigde materialen:
glaskralen superduo in zwart, grijs en transparant,
2 knijpkralen, nylondraad, 1 karabijnsluiting,
2 tussenringen in zilver

Benodigd gereedschap:
schaar, combinatietang,
liniaal

Armband met superduo kralen
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Trek de vier draadeinden door een knijpkraal, 
rijg weer een tussenring op en rijg de vier draden 
weer door de knijpkraal terug.
Trek hem stevig aan en druk de knijpkraal met 
een tang samen. Knip tot slot de draden af.

Heb je een bi
jpassend ac
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je kleding 

nodig? Maak dan ze
lf een krale

narmband 

met superduo
 kralen.Werkwijze:

Rijg dan weer een grijze kraal op de twee mid-
delste strengen, vervolgens weer een witte en een 
zwarte kraal werk zo verder, tot de gewenste 
lengte is bereikt.
Eindig met een grijze kraal.

Trek de buitenste draad losjes door het tweede gat van de hele reeks met witte kralen. 
Herhaal deze werkwijze met de tweede draad aan de kant met de zwarte kralen.

Verbind de karabijnsluiting met een tussenring. Trek twee nylon-
draden met een lengte van ca. 30 cm door de tussenring en vouw de 
draden dubbel, zodat je 4 draden voor je hebt liggen (gelieve langs 
de arm af te meten). Rijg een knijpkraal en op en knijp hem met 
een tang dicht. Rijg op de twee middelste draden een grijze kraal op.

Neem dan op een van de draden een witte kraal op, op de andere draad een zwarte kraal (de 
twee buitenste draden blijven liggen).
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