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Met harmonieus gecombineerde glaskralen kun je zelf een prachtige ketting maken.
Aan de hand van de stap voor stap handleiding is ze heel eenvoudig na te maken. Je
zult versteld staan van het resultaat. Aduis wenst je veel plezier!

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Materiaal:
• 1x designer glaskralen mix beige mix
• 2 x rocailles 2,6 mm in goud of goud-zilver kristal mix
• 1 x wasparel 6 mm in wit
• 1 tussenring zilver 4 mm
• 14 kralen kappen zilver
• 4 metalen kralen of kralen mix
• 1 haaksluiting zilver
• 2 tussenringen groot zilver
• verschillende hangers in zilver
• 1x knijpkralen in zilver
• 2x nylon gecoat zilver
• 1 schakelketting zilver

Stap 1

1m Nylon gecoat edelstaaldraad, door het oog van de
haaksluiting trekken, zodat 2 draden van gelijke
lengte ontstaan. Over beide draden een wasparel oprijgen en op elke draad 15 cm rocailles
oprijgen.
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Stap 2

2
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Beide draden door een knijpkraal, een kralenkap, een
bruine glaskraal, een kralenkap en een knijpkraal
rijgen. Daarna verdeel je de draden en rijgt aan
elke draad 32 rocailles op.
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Stap 3

Leid de beide draden door
een knijpkraal, een kralenkap,
een lichte olijf, een kralenkap en een tweede
knijpkraal bij elkaar.

Stap 4

De draden delen en op elke
draad 18 rocailles, een knijpkraal, een wasparel, nog een knijpkraal en 18
rocailles oprijgen.

Stap 5

Daarna de beide draden,
zoals in Stap 2, samen door
een knijpkraal, kralenkap, bruine glaskraal, kralenkap en knijpkraal trekken; waarbij de knijpkralen als element dienen en niet worden samengeknepen.
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Stap 6

Nu rijg je op elke draad 9 rocailles op en rijgt beide door
een knijpkraal, een wasparel, een metallic kraal,
een tweede wasparel en een knijpkraal bijeen.
Beide draden leid je nu door een grote tussenring,
terug door de wasparel en de knijpkraal. Nu wordt
de laatste knijpkraal in elkaar gedrukt, om het
nylon gecoate edelstaaldraad vast te houden.
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Stap 7
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50 cm Nylon gecoat ook door
de grote tussenring rijgen,
zodat er twee even lange
draden van 25 cm ontstaan. Beide draden door
een wasparel rijgen en met een knijpkraal ﬁxeren. Op beide 26 rocailles opsteken, door een
wasparel, een metallic kraal, een wasparel en een
knijpkraal steken; de draden weer delen en 24
rocailles oprijgen. Beide draden door een knijpkraal steken en de knijpkraal in elkaar drukken.
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Stap 8

Nu kun je met de tweede
rij beginnen. Rijg 1m nylon
gecoat edelstaaldraad door het oog van de sluiting. Werk de tweede rij tot de tussenring weer
hetzelfde af.

Stap 9

Daarna trek je de twee
draden in de lengte van 50
cm door de tussenring en legt deze dubbel, zodat vier draden van 25 cm lengte ontstaan. Alle
4 de draden leidt je door een knijpkraal, een
wasparel en nog een knijpkraal, welke je ﬁxeert.
26 Rocailles op elke draad opsteken en allemaal
met een knijpkraal, wasparel, metallic kraal,
wasparel en een knijpkraal samen trekken. Nu
18 rocailles per draad opsteken, de draden bij
elkaar rapen en doormiddel van een knijpkraal
ﬁxeren.

Stap 10

Rijg alle 6 de draden met
kralen van de beide rijen
door een kralenkap, de platte glazen kraal, een
kralenkap en een knijpkraal. Fixeer de knijpkraal. Daarna rijg je de verschillende lengtes
van rocailles op. Aan het einde van elke draad
met kralen steek je weer een knijpkraal en een
wasparel op. Fixeer elke draad met kralen met
een knijpkraal.

Stap 11
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De schakelketting in 3
verschillend lange delen
scheiden en in de tussenring op elke zijde bevestigen. Aan het einde van de ketting alleen nog de
hangers bevestigen en klaar is je schitterende
ketting.
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