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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:
frontriem,
klittenband,
kralen, nylondraad,
geruit vel papier

Benodigd gereedschap:
schaar, naald,
weefraam,
stift,
meetlint

Frontriem voor paarden
Klanten upload van Ashanti
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Frontriem voor paarden
Klanten upload van Ashanti

Zadel de paarden, we rijden uit!
Deze chique fr ont�iem voor paarden laat elk r�iterhar� sneller slaan.

De geweven fr ont�iem past perfect bij elke schabrack.

1. Knip een stuk klittenband met een lengte van ongeveer 55-
60 cm af (afhankelijk van de grootte van het paardenhoofd).
Rijg dan een paar kralen op de naald, en bevestig deze op de 
lederen band. Zo kun je de breedte van de band bepalen (bij-
voorbeeld, 9 kralen zijn 10 nylondraden).

2. Knoop de draden aan een kant samen, span ze over het weef-
raam en teken het gewenste patroon op een geruit vel papier.

3. Rijg de kralen voor de eerste rij, en leg ze onder de ge-
spande draden. Druk ze met een vinger naar boven, waardoor 
steeds een kraal tussen twee draden ligt.
Nu bevestig je de kralenrij, door bovenlangs met de draad van 
de kralen door de kralen te rijgen. Herhaal deze werkwijze 
tot het gewenste patroon en de juiste lengte bereikt is. Neem 
de band van het weefraam en knoop steeds twee draden sa-
men.

4. Naai of plak nu een zijde van het klittenband op de front-
riem. De andere helft naai je op de kralenband. Zo kun je 
verschillende kralenbanden maken en steeds een bijpassend 
schabrack erbij kiezen.

5. De kant-en-klare frontriem breng je tot slot nog aan het 
hoofdstel aan.

Zo wordt de frontriem  gemaakt:




