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Benodigde materialen:
nylon gecoat edelstaaldraad, kalotjes zilver, knijpkralen
zilver, tussenringen Ø 7 mm en 8 mm zilver, rocailles opaal
en iriserend Ø 2,6 mm in verschillende kleuren, karabijnsluiting zilver
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Deze kleurrijke rocaille armband is bij uitstek geschikt als een klein cadeautje.
Een zelfgemaakte armband bevalt iedereen. In slechts een paar stappen,
kun je iemand een groot genoegen bereiden.

Leg alle benodigde materialen klaar.
Meet de omvang van je pols (zolang moet
de uiteindelijke armband inclusief sluiting worden) en knip 9 draden van ca. 25
cm af.
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armband (cm)
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50

Rijg aan een uiteinde van de draad een kalotje en
een knijpkraal op.
Rijg de draad weer terug door de knijpkraal en trek
de draad aan zodat een klein lusje ontstaat.
Druk de knijpkraal plat. Schuif het kalotje over de
knijpkraal en knijp deze dicht.
Herhaal deze werkwijze bij de andere draden.
Rijg nu alle kralen naar wens op (zie bijvoorbeeld
de foto op de volgende bladzijde).
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Zijn alle kralen opgeregen, kun je de armband
aan het tweede uiteinde sluiten.
Ga hierbij als volgt te werk.
Rijg nu weer een kalotje en een knijpkraal op.
Rijg de draad weer terug door de knijpkraal,
het kalotje en door 1-2 kralen en trek de
draad aan zodat een klein lusje ontstaat. Knijp
de knijpkraal dicht.
Druk het kalotje over de knijpkraal dicht.
Knip de overtollige stukken draad af.
Neem nu de tussenringen.

Bevestig een tussenring op de ogen van 3
armbanden en sluit deze. Herhaal dit bij de
andere twee setjes en aan de andere zijde van
de armbanden. Zo verkrijg je 3 setjes van 3
armbanden.
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Neem nu de tussenring van 8 mm en hang hier de 3 setjes
in en sluit de tussenring weer. Maak vervolgens een losse vlecht van de 3 setjes. Bevestig vervolgens weer een
tussenring aan de 3 setjes en hang hier tevens een karabijnsluiting in, voordat je hem sluit.
Klaar is de armband!
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