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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:
sieradenslang 8 mm wit, magneetsluiting strass zilver, hanger-
set hand made zilver, sierkralen-mix-antiek metaal groot, tus-
senringen zilver, rocailles 2,6 mm groen

Benodigd gereedschap:
schaar, liniaal, trechter, 
tangen, lijmpistool

Sieradenslang - armband met rocailles
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Sieradenslang - armband met rocailles

Knip ca. 21,5 cm van de sieradenslang.

Verwarm het lijmpistool en breng een druppel lijm in de sluiting aan.

Knijp het uiteinde van de slang samen en druk deze in de nog warme lijm. Laat de slang 
los en druk hem aan, zodat de slang bol komt te staan.

Breng de trechter in de sieradenslang aan en vul de slang tot de helft met rocailles.

Verwijder de trechter. Rijg de sierkraal op de slang. Knijp hierbij het uiteinde van de slang 
samen.

Breng de trechter weer aan en vul de rest van de slang.

Breng nu in de andere helft van de sluiting een druppel lijm aan (met het lijmpistool) en 
druk de slang weer in de nog warme lijm. Laat de slang los en druk hem aan, zodat de 
slang bol komt te staan.

Open de tussenring en hang hier de twee bedels in. Haal de tussenring vervolgens door 
het oogje van de sierkraal en sluit de tussenring.

Een mooi armbandje, dat je individueel nog met hangers 
van je keuze kunt verfraaien!

So wird‘s gemacht:


