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Kralenarmband “Easy“

- nylon edelstaaldraad
- knijpkralen
- kalotjes

Benodigd gereedschap:
- schaar
- tang
- rijgbord

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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Benodigde materialen:
- acrylkralen 4 mm
- acrylkralen 6 mm
- sierkralen mix antiek
- glaskralen
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Kralenarmband “Easy“
Heb je geen bijpassende armband bij je nieuwe blauwe blouse?
Geen probleem! Wij laten je zien hoe je zelf een
chique armband kunt maken.
Sluiting aanbrengen:
- Knip ca. 30 cm van het nylon gecoat edelstaaldraad en rijg deze door het kalotje.
- Rijg daarna de draad door de knijpkraal en
weer terug door de knijpkraal en het kalotje.
- Zorg ervoor dat een klein lusje ontstaat
waar het kalotje na het dichtknijpen overheen
valt. Knijp de knijpkraal dicht. Schuif het kalotje erover en knijp het kalotje dicht.

- Leg op het rijgbord de volgende volgorde
van kralen neer:
1 acrylkraal 4 mm, 1 acrylkraal 6 mm,
1 sierkralen kapje, 1 glasparel in blauw,
1 sierkralen kapje.
- Herhaal bovenstaande reeks totdat je denkt
dat deze de lengte van de te maken armband
heeft bereikt.
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Kralenarmband “Easy“
Tips:
Voor het oprijgen van de
volgorde van de kralen kun je een
rijgbord voor kralen gebruiken.
- Rijg de kralen zoals neergelegd op het rijgbord op
het nylon gecoat edelstaaldraad.
- Aan het eind rijg je weer een kalotje op en een
knijpkraal. Rijg daarna de draad weer terug door de
knijpkraal en het kalotje.
- Zorg ervoor dat een klein lusje ontstaat waar het
kalotje na het dichtknijpen overheen valt. Knijp de
knijpkraal dicht. Schuif het kalotje erover en knijp het
kalotje dicht.
- Nu alleen aan beide uiteinden nog een tussenring
aanbrengen. Buig hierbij de tussenring open en haal
deze door de oogjes van het kalotje.
- Aan een van de beide tussenringen breng je voor
het dicht buigen nog de sluiting aan. Klaar!
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