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Speelse armband in blauwe tinten

Benodigd gereedschap:
tangen, meetlint, schaar, lijm
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Benodigde materialen:
magic string, rocailles 2,6 mm lichtblauw,
glazen kralen Polaris strass aqua, glasparels Ø 4 mm aqua,
hanger-set antiek, metalen kralen Stardust, glaskralen
Polaris aqua, tussenringen Ø 7 en 8 mm
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Heb je te weinig armbanden in huis maar je wilt geen nieuwe
kopen, dan hebben we een mooi en zeer eenvoudig alternatief
om deze zelf met verschillende kralen te maken!

polsomvang (cm)
15,00
16,00
16,50
17,00
17,50
18,50
19,00
19,50
20,00
21,00
21,50

armband (cm)
16,50
17,15
17,75
18,50
19,00
19,75
20,30
21,00
21,50
22,25
23,00

Meet de omtrek van je pols nu en lees in de
tabel af, hoe lang de armband moet worden.
Knip nu 3 even lange stukken magic string af.
Ca. 7 langer dan de lengte van de armband.

Vervolgens kun je de armband naar wens
vormgeven.
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Als je klaar bent met alle drie de armbanden leg je een dubbele knoop in de uiteinden
en knip je de overtollige stukken draad af.
Breng een druppel lijm op de knoop aan zodat
deze niet meer open gaat.
Nu neem je de tussenring (8 mm) open hem
en plaats hier alle drie de armbanden in. Buig
de tussenring weer dicht.
Buig weer een tussenring open (7 mm) haal
deze door de hanger en de tussenring aan de
armbanden en sluit hem.

Klaar is je armband!
Veel plezier bij het
knutselen!
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