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Nr. 104.933 - Theelichtje
Knutselidee

Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

eenvoudig

ca. 2 uur

Materiaal:

Werkwijze:

metallic kralen Ø 3,5 mm
kralennaald
nylondraad 0,15 mm

theelicht

Theelichtje
Kralen rijgen 

Bij de peyote techniek worden de kralen geregen of geweven zonder frame.  
Voor ons theelichtje gebruiken we een even aantal kralen en een standaard 
theelichtje.

Een stopkraal om mee te beginnen is handig: Rijg hiervoor een willekeurige 
kraal op de nylondraad en rijg de nogmaals door de kraal en trek deze stevig 
aan. De stopkraal wordt aan het einde weer verwijderd - trek hem gewoon 
van de draad.
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Breng 6 rocailles op de draad aan, deze vormen dan de 1e en 2e rij. 
Breng nog 1 rocaille op de draad aan en rijg de draad door de op één na laatste 
(5e) rocaille van de eerste rij. Rijg nog 1 rocaille op en rijg de draad door de 3e 
rocaille van de eerste rij. Rijg nog een rocaille op en rijg door de eerste rocaille. 
Draai het rijgwerkje. De draad moet goed gespannen blijven! 
TIP: Gebruik de duim en wijsvinger van de linkerhand om de kralen die je tot nu 
toe geweven hebt vast te houden terwijl je de draad strak trekt!

Ga door met het oprijgen van dit patroon totdat het theelichtje volledig omwikkeld 
is. Als de draad met kralen strak aansluit, verbind je de kralen als een ritssluiting 
aan elkaar, door een paar rocailles samen te naaien en de draden af te knippen.
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TIP: De kralenring kan ook als 
servetring worden gebruikt!


