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Benodigd gereedschap:
tang, 
liniaal, meetlint, 
handige vingers

Sieraad ketting

Maak heel eenvoudig zelf een persoon-
lijke ketting met fonkelende Swarovski 
kristallen en geslepen glaskralen. De 
mooie ketting is een eyecatcher voor elke 
gelegenheid.

Benodigde materialen:
edelstaaldraad, knijpkralen, 
geslepen glaskralen kristal, magneet sluiting, 
Swarovski kralen groen, turquoise, oranje en topaas, 
gemengde kralen geel
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Knutselhandleiding

Stap 1Stap 1

130 cm edelstaaldraad afknippen. Op 12 cm een knijpkraal, 3 kral-
en in groen, 1 geslepen glaskraal kristal, 3 kralen in groen oprijgen, 
het edelstaaldraad door de knijpkraal trekken. Knijpkraal met een 
tang fi xeren (= 1 oog). 2 Geslepen glaskralen kristal, 1 kraal in gro-
en, 2 geslepen glaskralen kristal (= 1 brug) en vervolgens een oog 
oprijgen. In totaal 6 ogen en 5 bruggen afgewisseld met de groene 
kraal oprijgen, vervolgens 4 bruggen en 3 ogen afgewisseld met 
turquoise kralen (bijvoorbeeld) oprijgen. De bruggen en de ogen 
met de turquoise zijn het midden, vanaf hier in spiegelbeeld verder 
werken = 1ste rij.              BRÜCKE = BRUG         ÖSE = OOG

Stap 2Stap 2

Op afbeelding 2 is het werk van de 2de rij beschreven. De 1ste rij 
is gemakshalve niet met hele kralen weergegeven. 12 cm draad la-
ten staan, draad door de onderste kraal van de eerste lus (de 1ste 
rij) rijgen. 3 Kralen in oranje oprijgen, door de onderste kraal de 
volgende lus (de 1ste rij) rijgen. 1 Geslepen glaskraal kristal, 1 kraal 
in oranje, 2 geslepen glaskralen kristal, 1 kraal in oranje, 2 geslepen 
glaskralen kristal oprijgen en de draad door de 1ste kraal in oranje 
rijgen, 1 geslepen glaskraal, draad door de onderste kraal van de 
volgende lus (van de 1ste rij) rijgen en tot het kettingeinde herha-
len. De middelste 4 lussen echter met kralen in topaas bewerken. 
Eindigen zoals begonnen.

Stap 3Stap 3

Sluitingen aan beide kanten zoals aangegeven uitwerken. Na de 1ste 
knijpkraal een draadeinde afknijpen. De twee sluitelementen elk 
met een knijpkraal aan de draadeinden bevestigen.

Stap 4-7Stap 4-7

Door de ogen van de onderste rij worden draadgedeeltes geleid, 
deze naar onder drukken. In de eerste twee lussen (van de ket-
tingsluiting uitgaand) aan beide zijden motief 4 met groene kralen 
uitwerken. In de volgende twee oogjes motief 5 met groene kralen. 
In het volgende oogje steeds motief 6, in de beide middelste mo-
tief 7 steeds met turquoise kralen en kralen uit de glaskralen mix 
versieren. Ketting in spiegelbeeld eindigen.




