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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:
rocailles in azuurblauw en oranje, kunststof kralen in blauw,
satijnen lint in oranje 3 mm, velours bandje in crème, klemslu-
iting in zilver, karabijnhaak in zilver, nylondraad transparant,
sieradenlijm, kralenweefraam

Benodigd gereedschap:
schaar, liniaal,
tangen, kralenweefnaald

Een creatieve armband uit het kralenweefraam



N° 104.037

©
 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.

Werkwijze:

Kralenarmbanden met rocailles zijn bij uitstek geschikt voor 
verfi jnde patronen en zijn helemaal niet moeilijk om te maken. 

De zelfgemaakte sierstukken zijn zeer geschikt voor betoverende 
vriendschapsarmbanden en unieke sieraden.

Met het kralenweefraam zijn de creatieve armbanden in een 
mum van tijd klaar!

Als eerste span je het nylondraad volgens de hand-
leiding op het weefraam (knutselidee 102.161: kralen 
weven basisinstructies).
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Werkwijze:Werkwijze:Werkwijze:Werkwijze:

Vervolgens rijg je het gewenste patroon met verschil-
lende rocailles en knoopt deze na ongeveer 18 cm af.

Nu knip je van het satijnen lint en het band van ve-
lours de lengte van je armband af. Leg de respectie-
velijke uiteinden in een van de klemsluitingen en druk 
deze met de tang dicht.

Tot slot kun je nog enkele druppels sieradenlijm in de 
klemsluiting druppelen – zo kunnen de linten niet uit de 
sluitingen glijden! De lijm goed laten drogen – vervolgens 
breng je de karabijnsluiting aan de klemsluiting aan en 
sluit je deze - KLAAR!
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