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Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Nr.102.161- kralen weven
Knutselidee

Materiaal:
kralenweefraam
naald om kralen te weven
nylondraad Ø 0,15 mm of naaigaren

rocailles
schaar

Werkwijze:

kralen wevenBasisinstructies

Zet het frame volgens de bijgevoegde instructies in elkaar. De volgende 
punten moet je alvorens te beginnen overwegen:

 Patronen of motieven op de band of het accessoire.
 Kleuren van de kralen en de draad die op het weefraam wordt ge- 
 spannen. 
 Lengte van het werkstuk (voor banden bijvoorbeeld de omtrek van  

 de arm van tevoren meten en de sluiting meerekenen!).

 Wat voor soort sluiting je gebruikt.

TOPP decoratiefoto van TOPP Verlag 
boek „Zauberhafte Perlenarmbänder“ van 

Sabine Koch

Voor beginners is het raadzaam om met een eenvoudige band te beginnen 
om de techniek te leren. Daarvoor in het midden van het weefraam 6 draad-
banen opzetten (er worden dus 5 kralen geweven). Het begin en het einde 
van de draad aan de balk bevestigen. De lengte van de sluiting c.q. van de 
band wordt (met een sieraadsluiting of bijvoorbeeld met een vlecht) inge-
calculeerd. Bij armbanden of vriendschapsarmbanden is een sluiting met 
vlechtpatroon handig, omdat de lengte hier variabel kan worden gehouden.

Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

makkelijk

ca. 2 uur
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Neem een weefdraad die lang genoeg is (inslagdraad) en bevestig het einde aan 
de buitenste gespannen draad. Neem de 5 kralen op en leg de draad schuin over 
de gespannen draden. Plaats ze zoals afgebeeld tussen de afzonderlijke draden 
en fi xeer ze met een vinger. De draad moet bij het terug rijgen door de kralen 
boven de strak gespannen draden lopen. Zo zet je de rij vast. De draad altijd goed 
aantrekken en de afzonderlijke rijen dicht tegen elkaar schuiven. Zo de gehele 
band verder weven.

Zodra de gewenste lengte bereikt is, bijvoorbeeld je telpatroon klaar geweven is, 
kun je de draden aan een kant afknippen. Knoop steeds de twee aangrenzende 
draden samen, zodat je geen kralen kwijt raakt. Daarna kun je de draden bijvoor-
beeld in een vlecht vlechten of nog meer kralen oprijgen.

TIPS:
 Span de buitenste lengtedraad dubbel, daardoor krijgt je weefstuk  
 meer stabiliteit. 
 Zowel de scheringdraad (lengtedraad) als ook de inslagdraad moet  
 altijd strak gespannen zijn! 
 Als de lengtedraad/inslagdraad opraakt, gewoon door een paar rijen  
 naar achter „afhechten“ en een nieuwe aan de buitenste knopen. 
 Met plakband kun je de lengtedraad op de gleuven vast zetten, zodat  
 er niets afglijdt.
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