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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
rocailles in diverse groen- en roodtinten,
sluiting/eindkapjes,
dun garen in groen en rood,
boek „Rundgefädelte Ketten und Armbänder“

Benodigd gereedschap:
naald om kralen te rijgen

 „ton sur ton“
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 „ton sur ton“

fi guur 5 fi guur 6

fi guur 1 fi guur 2

fi guur 4fi guur 3

TECHNIEK

slangvormige 
visgraatsteek techniek

MATERIALEN

KETTING in GROEN

- rocailles in drie verschillende 
tinten groen
- eindkapjes

- dun rijggaren in groen

MATERIALEN

KETTING in ROOD

- rocailles in geel, oranje en rood
- eindkapjes

- dun rijggaren in rood

MOEILIJKHEIDSGRAAD

Rijg een 2 m lange draad in de kralennaald en laat ongeveer 20 
cm staan. Werk voor de eerste twee ronden een rij met zes kral-
en op, over steeds twee identiek gekleurde kralenparen, als een 
ladder. Met twee kralen van de lichtste kleur beginnen, gebruik 

daarna de middelste kleur, vervolgens de donkerste. Deze kleur-
volgorde nog een keer herhalen (fi guur 1).

Sluit het begin en het einde van de ronde met elkaar en sluit zo tot 
een ronde (fi guur 2). De kralenparen van dezelfde kleur en over 
elkaar liggend vormen telkens de eerste beide kralen van de in 

de lengte lopende kleurronde. Alle bovenliggende kralen moeten 
dezelfde kleur hebben.

Neem twee kralen op. Rijg door het volgende kralenpaar van 
de basisronden naar beneden en door het volgende kralenpaar 

van de basisronde weer naar boven (fi guur 3). Zorg ervoor dat je 
steeds als eerste kraal een kraal van de kleur op neemt, uit welke 

je komt. Voor de tweede kraal kies je de kleur van de kraal, in 
welke je vervolgens insteekt. Herhaal dit doorlopend, tot de voor-

laatste kraal van de ronde.

Neem bij het einde van de ronde twee kralen op. Leid de draad 
door het volgende kralenpaar van de basisronde naar beneden 

en door de tweede kraal van de tweede basisronde en de eerste 
kraal van de derde ronde weer naar boven (fi guur 4). Sla hier-

bij de bovenliggende kraal van de ronde over. Neem weer twee 
kralen op en rijg door de volgende kraal van de derde ronde weer 

naar boven.

Herhaal dit tot de voorlaatste kraal van de ronde (fi guur 5).

Aan het einde van de vierde ronde neem je weer twee kralen op 
en leid de draad door de volgende kraal van de derde ronde naar 
onder en door de eerste kraal van de vierde ronde (= drie kralen) 
weer naar boven. Nu achtereenvolgens na het opnemen van twee 

kralen door een kraal naar onder en door drie kralen weer naar 
boven rijgen.

Werk na het bereiken van de gewenste lengte na twee rondes (een 
door drie en een door twee kralen naar boven), zonder nieuwe 

kralen op te nemen. Hecht de draden af en breng de eindkapsluiting 
aan.




