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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:
suede veter plat 3 mm rood, karabijn sieraadsluiting zilver, 
veterklem 20 mm zilver, tussenringen, metalen kraal kristal, 
sierkralen mix groot, kralen met groot rijggat ring 3 mm rood

Benodigd gereedschap:
schaar, liniaal, tang

Suede armband in rood
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Een fraai sieraad  
voor bij uw favoriete  

rode kleding!

Suede armband in rood

- Schuif de veterklem eroverheen en knijp 
deze met een tang dicht. 

- Buig de tussenringen open en rijg op de 
ene een veterklem en een karabijn- 
sluiting. Op de andere rijg je alleen een 
veterklem. 

- Knip 5 stukken van ca. 15 cm van de su-
ede veter (afhankelijk van je polsomvang). 
- Plaats alle 5 de suede stukken netjes 
naast elkaar. 
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- Rijg op de twee buitenste veters een 
sierkraal.  

- Op de middelste drie rijg je achtereen-
volgens 3 glaskralen met een groot rijg-
gat, 1 metalen kraal kristal en weer 3 glas-
kralen met een groot rijggat. 

- Leg alle vijf de veters weer netjes naast 
elkaar. Schuif de veterklem eroverheen en 
knijp deze weer met een tang dicht. 

Klaar!




