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Benodigde materialen:
kalotjes zilver, knijpkralen zilver, tussenringen Ø 7 mm  
zilver, glasparels blauw, strasskogels ca. 4 stuks, metalen  
kralen Stardust zilver 10 stuks, strassrondeel Ø 6 mm,  
karabijn zilver

Benodigd gereedschap:
tangen, schaar,
meetlint

Glitter armband
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Deze elegante armband kun je voor speciale gelegenheden  
gebruiken. Hij ziet er niet alleen mooi uit, hij is ook bijzonder 

eenvoudig te vervaardigen!

Knip de draad op de juiste lengte af (arm-
band van 16,5 cm – draadlengte ca. 25 
cm) en rijg het uiteinde door een kalotje. 
Rijg daarna een knijpkraal op en steek de 
draad weer terug door de knijpkraal en 
dan door de onderzijde van het kalotje.

Eerst moet je de omtrek van je pols õpmeten en in de tabel 
kijken, hoe lang je armband moet worden. Tel hier ca. 5-10 
extra lengte bij op voor het aanbrengen van de sluiting. 

Druk de knijpkraal plat en het kalotje over 
de knijpkraal dicht. Leg nu de kralen (even-
tueel op een rijgbord) in de juiste volgorde 
neer en rijg ze daarna op de draad.

Benodigde materialen:
kalotjes zilver, knijpkralen zilver, tussenringen Ø 7 mm  
zilver, glasparels blauw, strasskogels ca. 4 stuks, metalen  
kralen Stardust zilver 10 stuks, strassrondeel Ø 6 mm,  
karabijn zilver

Benodigd gereedschap:
tangen, schaar,
meetlint

Glitter armband

polsomvang (cm) armband (cm)
15,00 16,50
16,00 17,50
17,00 18,50
18,00 19,50
19,00 20,50
20,00 21,50
21,00 22,50
22,00 23,50
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VEEL P
LEZIER BIJ  

HET N
AMAKEN !!!

Rijg vervolgens een kalotje op de draad, ver-
volgens een knijpkraal op en steek de draad 
weer terug door de knijpkraal en dan door de 
onderzijde van het kalotje. 
Haal de draad bovendien door 2-3 kralen en 
trek de draad aan, zodat een klein oogje ont-
staat. 

Knijp de knijpkraal dicht en sluit vervolgens het kalotje 
over de knijpkraal.

Knip de overtollige draden af.

Nu buig je de tussenring open open. Rijg een 
tussenring door de ogen van het kalotje en sluit 
hem weer. De andere tussenring rijg je aan de 
andere zijde door de ogen van het kalotje en 
hang er bovendien een karabijnsluiting aan. 
Sluit de tussenring weer.

En klaar is je armband!

Benodigde materialen:
kalotjes zilver, knijpkralen zilver, tussenringen Ø 7 mm  
zilver, glasparels blauw, strasskogels ca. 4 stuks, metalen  
kralen Stardust zilver 10 stuks, strassrondeel Ø 6 mm,  
karabijn zilver

Benodigd gereedschap:
tangen, schaar,
meetlint

Glitter armband




