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Benodigde materialen:
knijpkralen zilver, kalotjes zilver,
tussenringen Ø 7 mm en Ø 8 mm zilver, karabijnsluiting zilver,
nylon gecoat edelstaaldraad zilver, natuurlijke houten kralen

Benodigd gereedschap:
schaar, tangen, meetlint

Houten kralen ketting
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Ben je een natuurliefhebber?
Dan hebben we echt iets voor jou!

Deze ketting is ook ideaal voor kinderen 
om zelf  te maken.

Rijg het nylon gecoat edelstaaldraad door 
het kalotje en de knijpkraal. 

Rijg de draad weer terug door de knijpkraal. 
Trek de draad aan zodat een klein oogje 

ontstaat. Knijp de knijpkraal plat. 
Schuif het kalotje over de knijpkraal. 

Knijp het kalotje dicht.

Als eerste knip je een stuk van ca. 80 cm van 
het edelstaaldraad.

Leg nu de kralen in de gewenste volgorde 
op het rijgbord klaar en rijg ze vervolgens 

op de draad.

Benodigde materialen:
knijpkralen zilver, kalotjes zilver,
tussenringen Ø 7 mm en Ø 8 mm zilver, karabijnsluiting zilver,
nylon gecoat edelstaaldraad zilver, natuurlijke houten kralen

Benodigd gereedschap:
schaar, tangen, meetlint
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Herhaal nu de werkwijze vanaf stap 2.

Rijg een kalotje en een knijpkraal op. 

Rijg de draad terug door de knijpkraal en de 
onderzijde van het kalotje. 

Haal de draad door 2-3 kralen en trek de 
draad aan, zodat het geheel mooi sluitend 
tegen de kralen komt te liggen en een klein 

oogje ontstaat boven de knijpkraal. 

Knijp de knijpkraal plat en druk vervolgende 
het kalotje dicht. 

Knip het overtollige draad af.

Breng nu aan beiden zijden een tussenring op 
het oogje van het kalotje aan. 

Breng op een van de tussenringen tevens een 
karabijnsluiting aan.

Veel plezier bij het na knutselen!!

Benodigde materialen:
knijpkralen zilver, kalotjes zilver,
tussenringen Ø 7 mm en Ø 8 mm zilver, karabijnsluiting zilver,
nylon gecoat edelstaaldraad zilver, natuurlijke houten kralen

Benodigd gereedschap:
schaar, tangen, meetlint

Houten kralen ketting




