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Golvende armband
met parels en rocailles
Knip van het nylon gecoat edelstaaldraad
50 cm af.
Rijg op de draad 1 parel (diameter 10 mm)
op en 10 rocailles.
Kruis met het andere uiteinde van de
draad door de de laatste rocaille.
Het rondje moet in het midden van de
draad worden geplaatst.

Rijg op de rechter draad 1 rocaille en
1 parel op.
Op de linkerdraad 8 rocailles.
Door de laatste rocaille de rechter draad
kruiselings doorhalen.

Vervolgens op de linkerdraad 1 rocaille en
1 parel, op de rechter draad 8 rocailles.
Door de laatste kraal met de linkerdraad
kruisen.
Rijg nu weer op de rechter draad
1 rocaille en 1 parel op. Op de linkerdraad
8 rocailles.
Door de laatste rocaille de rechter draad
kruiselings doorhalen, etc.
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Golvende armband
met parels en rocailles
Wanneer de armband lang genoeg is,
rijg je door het begin van de armband
een tussenring zilverkleurig 8 mm.

Breng op een tussenring van 4 mm een
karabijnhaak aan. (tussenring openen,
karabijnhaak aanbrengen en tussenring
sluiten).
Rijg de tussenring met karabijnhaak
op 1 draad. Rijg op deze draad ook een
knijpkraal op. Haal de andere draad er
kruislings doorheen. Trek de draden
aan en knijp de knijpkraal dicht.

Knip de overtollige draad af. Neem
een kapje voor knijpkralen plaats deze
over de knijpkraal en knijp hem dicht.

Voor een armband van 20 cm heb je
16 glasparels nodig.
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