g
n
i
tt
e
k
s
Hal
deluxe

com
de
be
ch
at
nl
fr

gemiddeld



Moeilijkheidsgraad:

Materialen:

nylon gecoat edelstaaldraad
kalotjes zilver
knijpkralen zilver

ca. 1/2 uur



benodigde tijd:

glasparels Ø 6 mm en 8 mm Ø pistache
tussenringen Ø 7 mm, karabijn sluiting zilver
tangen, meetlint, schaar

Deze geweldige ketting past bij
elke outﬁt en kan met verschillende
kralen worden gemaakt. Aan de slag
met het knutselplezier!

Werkwijze:
twee nylon gecoate edelstaaldraden in
1. Knip
de gewenste lengte af. (Een draad eventueel
ietwat korter.)

Knutselidee

aan een uiteinde van het nylon gecoat
2. Rijg
edelstaal-draad een kalotje en een knijpkraal
op.
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de draad weer door de knijpkraal terug,
3. Haal
trek hem aan zodat een klein oogje ontstaat

het kalotje erover en knijp deze
4. Schuif
eveneens dicht.
en knijp hem dicht.

deze werkzijde bij de andere
5. Herhaal
draad.
nu de kralen op. Let hierbij op dat
6. Rijg
voor en na elke kraal een knijpkraal

wordt opgeregen. Dit zodat de kralen op
hun plaats blijven.

alle kralen opgeregen zijn,
8. Wanneer
schuif je ze naar de plaats waar je de
kralen wilt hebben en knijp je de
knijpkralen plat.

moet je moet ook op het ande7. Daarna
re uiteinde van de ketting een sluiting
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breng je een tussenring op de ogen
10. Daarna
van de kalotjes van beide draden aan (aan
een tussenring breng je tevens een
11. Aan
karabijn-sluiting aan.
beide zijden).

Klaar is je
ketting deluxe .!

aanbrengen.

eerst weer een kalotje aan, ver9. Breng
volgens een knijpkraal. Rijg de draad

terug door de knijpkraal en trek de draad
aan, zodat een klein lusje ontstaat. Knijp
de knijpkraal dicht. Schuif het kalotje
over de knijpkraal en knijp deze ook
dicht. Knip de overtollige stukken draad
af. Herhaal deze werkwijze bij de andere
draad.

Knutselidee
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