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Materiaal:
antieke kralen klein
glasparels
karabijnsluiting, prismastiften

vleugels, klaver hanger, strassrondeel
katsuki schijven
kralenkapjes, tang

Werkwijze:

kralenengelen
Moderne

Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

gemakkelijk

15 min.

KNUTSELIDEE
Nr.104.951 - Moderne kralenengelen

Rijg de volgende onderdelen op de 40 mm 
prismastift:

kralenkapje ster, 10 mm
glasparel rood, 10 mm
strassrondeel, 6 mm
vleugelhanger, 40 mm
glasparel rood, 8 mm
kralenkapje ster, 10 mm

Buig een oogje aan de prismastift en hang het aan de karabijnsluiting. Tot 
slot wordt een 15 mm klaverhanger met een tussenring aan de karabijnslui-
ting bevestigd.
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Op de prismastift 40 mm oprijgen:

kralenkapje ster, 10 mm
glasparel wit, 10 mm
vleugelhanger, 18 mm, met hart
glasparel wit, 8 mm
rondeel met zilverkleurige kralen van antiek 
kralenmix, 8 mm

Buig de rest van de prismastift tot een oogje en 
hang het aan de karabijnsluiting.

Op de prismastift 40 mm oprijgen:

kralenkapje ster, 10 mm
glasparel violet, 8 mm
vleugelhanger, 18 mm, met hart
glasparel violet, 4 mm
rondeel met punten gemaakt van antieke kralen 
mix, 6 mm

Buig de rest van de prismastift tot een oogje en 
hang het aan de karabijnsluiting.

Op de prismastift 40 mm oprijgen:

kralenkapje ster, 10 mm
glasparel roze, 8 mm
vleugelhanger, 20 mm,
glasparel 6 mm,
rondeel van antieke kralen mix, 6 mm

Buig de rest van de prismastift tot een oogje en 
hang het aan de karabijnsluiting.

Op de prismastift 40 mm oprijgen:

glasparel rood, 4 mm
6 katsuki schijven in rood en wit
glasparel rood, 4 mm
vleugelhanger, 20 mm
glasparel rood, 8 mm
kralenkapje ster, 10 mm

Buig de rest van de prismastift tot een oogje en 
hang het aan de karabijnsluiting.

Op de prismastift 40 mm oprijgen:

kralenkapje ster, 10 mm
glasparel roze, 10 mm
glasparel roze, 4 mm
vleugelhanger, 40 mm
glasparel roze, 8 mm
strassrondeel, 6 mm

Buig de rest van de prismastift tot een oogje en 
hang het aan de karabijnsluiting.

Op de prismastift 40 mm oprijgen:

glasparel wit, 4 mm
7 katsuki-schijven groen, rood, wit, oranje, roze, wit
vleugelhanger,18 mm, met hart
glasparel rood, 8 mm
strassrondeel, 6 mm

Buig de rest van de prismastift tot een oogje en 
hang het aan de karabijnsluiting.
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