
N° 103.975

©
 A

du
is

comKnutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
- rocailles
- nylondraad 0,15 mm
- secondelijm
- sluiting/eindkapjes, Ø 12 mm - zilverkleurig

Benodigd gereedschap:
- kralennaald
- schaar
- lijmpistool en lijmpatronen

Een gevlochten ketting met rocailles
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Een gevlochten ketting met rocailles
Maak een mooie ketting passend  

bij je zomerse outfit.

Benodigde materialen:
- rocailles
- nylondraad 0,15 mm
- secondelijm
- sluiting/eindkapjes, Ø 12 mm - zilverkleurig

Benodigd gereedschap:
- kralennaald
- schaar
- lijmpistool en lijmpatronen

- Knip 15 stukken van ca. 80 cm van het nylondraad af.

- Rijg een draad door de naald en rijg deze door 1 rocaille.
Laat deze tot ca. 10 cm voor het eind zakken en knoop deze vast.

- Rijg daarna de andere rocailles op tot ca. 10 cm voor het eind van de 
draad op. 

- Haal de naald nogmaals door dezelfde rocaille en maak hier een knoop in. 

- Herhaal dit bij de overige 14 draden.

- Bij alle draden moet de eerste kraal naast die van de eerste draad 
liggen. Wikkel een plakbandje om het uitstekende nylondraad en plak deze 
draden vast op tafel.

- Verdeel de 15 draden in 3 groepen van 5 draden. Begin nu met vlechten.

- Vlecht tot je aan het einde van de rocailles aan bent gekomen.

- Leg nu alle draden naast elkaar. 
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Een gevlochten ketting met rocailles

- Draai de uitstekende nylondraadjes in elkaar en breng, 
indien nodig meerdere, een paar druppels alleslijm bij 
het begin van de rocailles op het nylondraad aan. 

- Houdt even vast, totdat de secondelijm droog is.

- Herhaal dit aan de andere zijde.

En klaar is je fraaie ketting!

Let op: Leg bij het lijmen een druk krant onder het geheel 

zodat er geen lijm op de tafel kan druppelen.

- Breng vervolgens een druppel secondelijm in het eindkapje 
aan en druk hier, nadat je het nylondraad wat hebt ingekort 
en dubbel hebt geklap richting rocailles, de rocailles in. 
Houdt dit even vast, totdat de secondelijm droog is.


