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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:
verschillende aluminium draden met Ø 2 mm,
parels wit Ø 6 mm,
glasnuggets in rood en geel

Armbanden gemaakt van aluminium draad

Benodigd gereedschap:
sieradentang,
lijmpistool (warm),
zijkniptang
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Chique armbanden gemaakt van aluminium draad zijn in een mum 
van tijd geknutseld en kunnen individueel aan jouw stijl worden 

aangepast.

Knip van het groene aluminiumdraad drie stukken elk 
met een lengte van 70 cm af. „Knoop“ de 3 stukken 
draad samen – hiervoor heb je een sieradentang nodig. 
Vlecht ze tot een 50 cm lange vlecht. Deze wikkel je 
dan rond een glas, totdat het de spiraalvorm behoudt. 
Tot slot lijm je nog met een klodder lijm uit het lijm-
pistool twee parel op de knopen op de uiteinden.

Knoop het begin tot een lus en buig met behulp van 
de sieradentang hartjes. Een hart wijst daarbij naar 
boven en een naar beneden. Na ongeveer 15 cm tot een 
cirkel sluiten en het aluminiumdraad door het begin 
oog schuiven. Een spiraal vormen en een rode glasnug-
get met het lijmpistool bevestigen.

Voor de boekenlegger buig je een ongeveer 30 cm 
lang stuk aluminiumdraad in goud tot een paperclip. 
Buig het ene uiteinde tot een lus en leid de draad ovaal 
eromheen (zie afbeelding). De draad naar boven ver-
der tot een spiraal vormen en een gele glasnugget met 
het lijmpistool vastlijmen.

Gevlochten armband groen

Hart armband rood

Boekenlegger goud

Armbanden gemaakt van aluminium draad




