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Klassieke parelketting

Benodigd gereedschap:
tang, rijgbord

© Aduis

Benodigde materialen:
glasparels 6 mm blauw, glasparels 10 mm ivoor, sluiting in goud,
tussenringen 7 mm goud, kalotjes goud, nylon edelstaaldraad,
knijpkralen goud 2 mm

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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- Plaats alle benodigde materialen op het rijgbord voor kralen.
Leg alle kralen in de juiste volgorde neer (in totaal 3 rijen).
- Van binnen naar buiten leg je de volgende kralen neer:
Rij 1 (binnen):
22 blauwe parels, 7 crème kleurige parels, 22 blauwe parels
Rij 2 (in het midden):
23 blauwe parels, 9 crème kleurige parels, 23 blauwe parels
Rij 3 (buiten):
24 blauwe parels, 11 crème kleurige parels, 24 blauwe parels

- Knip van het nylon gecoat edelstaaldraad 3 stukken van 50 cm af.
- Ga bij alle drie de draden als volgt te werk.
* Rijg aan een uiteinde van de draad 1 kalotje op. Vervolgens
rijg je 1 knijpkraal op en rijg de draad weer terug door de knijpkraal. Zorg dat er een klein lusje ontstaat (zie schets).
- Knijp de knijpkraal dicht. Schuif het kalotje omhoog, zodat
deze over de knijpkraal valt en knijp deze dicht.
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- Rijg nu de kralen op de draad.
- Rijg aan het uiteinde van de draad 1 kalotje op. Vervolgens
rijg je 1 knijpkraal op en rijg de draad weer terug door de
knijpkraal. Steek het draaduiteinde door het kalotje en door 1
of twee parels, trek de draad aan, zodat er een klein lusje ontstaat. Knijp de knijpkraal dicht. Knijp het kalotje dicht.
LET OP: Zorg ervoor dat je de draad strak aantrekt, zodat er
een mooi sluitend geheel ontstaat. Eventueel met behulp van
een tang de draad aantrekken zodat het knijpkraaltje met lus
mooi nauwsluitend bij de kralen is.

- Neem nu een tussenring buig deze open en rijg alle drie de kalotjes door de ring. Sluit de ring.
- Herhaal hetzelfde aan de andere kant van de opgeregen draden.
- Maak nu zoveel ringen aan de ketting vast, totdat deze de juiste
lengte heeft bereikt (netjes verdelen over beide zijden) of maak
gebruik van een verlengkettinkje.
- Bevestig een veersluiting aan de tussenringen en klaar is de
ketting.
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