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Benodigd gereedschap:
tangen, meetlint,
zijkniptang

Kralenmix in blauw

Benodigde materialen:
geslepen glaskralen Ø 6 mm, antraciet, zoetwaterparels ca. 4-8 
mm, blauw, kralen Stardust zilverkleurig, nylon gecoat edel-
staaldraad, zilver, knijpkralen Ø 2 mm, zilverkleurig, kalotjes 
zilverkleurig, kapitelsluiting, tussenring Ø 7 mm, zilverkleurig
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Heb je nog een elegante armband nodig  

voor een speciale gelegenheid?

Dan is dit echt iets voor jou!

Knip 2 stukken van ca. 25 cm van het nylon gecoat 
edelstaaldraad.

Rijg een kalotje en een knijpkraal op. Haal de draad 
terug door de knijpkraal. Trek de draad aan zodat 
een klein oogje ontstaat. Knijp de knijpkraal dicht.

Schuif het kalotje over de knijpkraal en knijp het 
kalotje dicht.

Herhaal deze werkwijze bij de andere draad.

Benodigd gereedschap:
tangen, meetlint,
zijkniptang

Benodigde materialen:
geslepen glaskralen Ø 6 mm, antraciet, zoetwaterparels ca. 4-8 
mm, blauw, kralen Stardust zilverkleurig, nylon gecoat edel-
staaldraad, zilver, knijpkralen Ø 2 mm, zilverkleurig, kalotjes 
zilverkleurig, kapitelsluiting, tussenring Ø 7 mm, zilverkleurig
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Meet de omvang van je pols. Kijk in het  
lijstje hoe lang je armband moet worden. 
Trek hier de lengte van de tussenringen  
met sluiting vanaf. 
Zoveel kralen moeten later nu op de draad 
aanwezig zijn.

Rijg nu op de eerste draad: 
6 glaskralen, 2 stardust kralen, 
2 glaskralen, 1 stardust kraal, 
3 zoetwaterparels, 1 stardust kraal, 
3 zoetwaterparels, 1 stardust kraal, 
2 glaskralen, 2 stardust kralen, 
6 glaskralen.

Rijg op de tweede draad: 
2 stardust kralen, 4 zoetwater parels, 
2 stardust kralen, 4 glaskralen, 
5 zoetwater parels, 4 glaskralen, 
2 stardust kralen, 4 zoetwater parels, 
2 stardust kralen.

Benodigde materialen:
geslepen glaskralen Ø 6 mm, antraciet, zoetwaterparels ca. 4-8 
mm, blauw, kralen Stardust zilverkleurig, nylon gecoat edel-
staaldraad, zilver, knijpkralen Ø 2 mm, zilverkleurig, kalotjes 
zilverkleurig, kapitelsluiting, tussenring Ø 7 mm, zilverkleurig

Benodigd gereedschap:
tangen, meetlint,
zijkniptang

Kralenmix in blauw

polsomvang (cm) armband (cm)
15,00 16,50
16,00 17,15
16,50 17,75
17,00 18,50
17,50 19,00
18,50 19,75
19,00 20,30
19,50 21,00
20,00 21,50
21,00 22,25
21,50 23,00
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Rijg nu bij beide draden weer een kalotje en 
een knijpkraal op de draden. Rijg de draad 
weer terug door de knijpkraal de onderzijde 
van het kalotje en door 1-2 kralen. 

Trek nu de draad aan en zorg er hierbij voor 
daar het geheel zo dicht mogelijk tegen de 
kralen aan komt te liggen. 

Knijp de knijpkraal dicht. Knip het overtollige 
draad af en knijp vervolgens het kalotje dicht.

Buig een tussenring open en haal deze door de 
ogen van het kalotje. Herhaal dit bij de ande-
re draad. Breng een deel van de sluiting aan. 
Sluit de tussenring. Herhaal dit aan de andere 
zijde .

En klaar is je zelfgemaakte 
armband!

Benodigd gereedschap:
tangen, meetlint,
zijkniptang

Benodigde materialen:
geslepen glaskralen Ø 6 mm, antraciet, zoetwaterparels ca. 4-8 
mm, blauw, kralen Stardust zilverkleurig, nylon gecoat edel-
staaldraad, zilver, knijpkralen Ø 2 mm, zilverkleurig, kalotjes 
zilverkleurig, kapitelsluiting, tussenring Ø 7 mm, zilverkleurig
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