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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:
gemengde glaskralen 8 mm, kunststof kralen strepen, kunst-
stof kralen bloemen, sierkralen mix, kalotjes zilver, knijpkra-
len 2 mm zilver, tussenringen zilver, haaksluiting zilver, nylon  
gecoat edelstaaldraad, kettelstift met oog, ketting zilver 

Benodigd gereedschap:
tangen, rijgbord voor kralen

Blauwe armband met vlinder
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Deze prachtige armband met een vlinder  en de schattige bloemkralen is heel  gemakkelijk zelf te maken en ziet er  bovendien geweldig uit!  Probeer het meteen eens uit!

Knip 23 cm van het nylon gecoat edelstaaldraad af. 
Leg de kralen in de gewenste volgorde op het rijgbord.

Rijg een kalotje en een knijpkraal op. 

Rijg de draad terug door de knijpkraal. Trek de draad aan,  
zodat een klein oogje ontstaat waar het kalotje overheen past.

Knijp de knijpkraal dicht. Schuif het kalotje over de  
knijpkraal en knijp hem dicht. (Zie schets)

Rijg alle kralen volgens de volgorde op het rijgbord op de draad.

1 glaskraal, 1 antiek metallic kraal vlak (dit 3x)
1 kunststof kraal strepen, 1 antiek metallic kraal kapje, 1 kunststof kraal  bloe-

men, 1 antiek metallick kraal kapje, 
1 kunststof kraal strepen, 1 kunststof kraal bloemen, 

1 antiek metallic kraal (midden).

Vervolg het geheel symmetrisch (zie foto‘s).
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Klaar is je armband!

Rijg weer een kalotje op en een knijpkraal. Haal de draad weer 
terug door de knijpkraal rijg hem door de bodem van het ka-
lotje en door de eerste kraal. Trek de draad goed aan. Even-
tueel met behulp van een tang.

Knijp het kalotje dicht over de knijpkraal. Knip de overtollige 
draad af.

Haal de kettelstift door vlinder en maak er met  
een ronde tang een oogje aan.

Bevestig een tussenring aan het oogje en haak hem  
vervolgens aan het oogje van de kraal aan de armband.

Breng een tussenringinaan een van de uiteinden aan  
samen met de haaksluiting.

Knip van de ketting een stuk van ca. 6 cm af. (Heb je geen  
ketting, maak je er gewoon een van meerdere tussenringen  
aan elkaar.)

Buig een tussenring open, haal hem door de ogen van het  
kalotje en door het stukje verlengketting.

Buig de tussenring dicht.


