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Moeilijkheidsgraad: middel



Benodigde tijd: ca. 60 min.



Materiaal:

 houten kralen naturel
 wasolijven
 power-magneetsluiting
 stiftkralen zilver
 nylondraad
 lederen veter bruin
 rocailles rode en groene tinten  naald
 sieradenlijm

Werkwijze:

de lederen veter dubbel en
1. Neem
knoop een lus, bevestig deze op
het werkblad. Knip ca. 1,5 meter
van het nylondraad en bevestig
deze met een vaste knoop aan de
linker veter. Steek het uiteinde
van de draad door de naald.
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een houten kraal en plaats
2. Pak
deze tussen de twee lederen veters. De draad van onder naar boven
om de rechter lederen veter leggen en door de kraal terug rijgen.
De draad van boven naar beneden
onder om de linker lederen veter
leggen en 3 rocailles oprijgen. De
draad weer van onder naar boven
rond de rechter lederen veter
leggen en door de rocailles terug
rijgen.

de gewenste lengte
5. Als
(hier ca. 34 cm) bereikt

is, de nylondraad aan de
lederen veter vastknopen. De uiteinden van de
lederen veter na ca. 2 cm
afknippen en in de magneetsluiting lijmen!

eerste helft (ca. 12,5 cm) op deze wijze verder werken met de rode rocailles,
3. De
houten kralen en wasolijven in zilver:
1 rij (2 stuks) houten schijven
2 rijen rocailles roze opaak
1 wasolijven zilver
2 rijen rocailles rood iriserend
2 rijen rocailles rood opaak

tweede helft (ca. 12,5 cm) op deze manier met
4. De
groene rocailles en zilveren stiftkralen werken:
2 rijen rocailles groen iriserend
2 rijen rocailles lichtgroen opaak
1 stiftkralen zilver
2 rijen rocailles groen opaak
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