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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.

Benodigd materiaal:
nylondraad, karabijnsluiting,
kralennaalden 2 stuks,  
tussenring, rocailles, acrylkralen, 
gemengde glaskralen

Armband kris-krassteek

Benodigd gereedschap:
tang,
schaar,
eventueel secondenlijm
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Armband kris-krassteek
Knutsel de juiste sieraden bij je outfit gewoon zelf! 

Het ziet er geweldig uit is zeker een unicaat!

Neem een stuk nylondraad en knip ca. 1 me-
ter af. Zorg ervoor dat aan elk uiteinde van het 

nylondraad een naald op wordt opgeregen.

Rijg 4 rocailles, de karabijnsluiting en weer 
4 rocailles op. (Laat naar het midden zakken).

Rijg een acrylkraal en een rocaille op 
allebei de naalden.

Steek nu een glaskraal op een naald en 
haal de andere naald er tegengesteld door-

heen (kruisen).

Herhaal stap 3 en 4 tot de armband de 
juiste lengte heeft bereikt.

Benodigd gereedschap:
tang,
schaar,
eventueel secondenlijm

Stap 4
Stap 3

Stap 1 Stap 2

Benodigd materiaal:
nylondraad, karabijnsluiting,
kralennaalden 2 stuks, 
tussenring, rocailles, acrylkralen, 
gemengde glaskralen
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Armband kris-krassteek
Bij de laatste stap sla je de glaskraal over. Dus alleen een acryl-

kraal en een rocaille oprijgen. Rijg nu 3 rocailles op een tussenring op en 
3 rocailles.  Neem nu de andere naald en haal hem door de rocailles, de 

acrylkraal en de laatste glaskraal. Je vormt nu een rondje. 

Neem nu de andere naald en haal deze door de andere 
rocailles zodat deze er op dezelfde plaats uitkomt als de andere 
draad. Maak nu een knoop in het nylondraad je kunt hem met wat 

secondelijm nog extra vastzetten. Klaar is je armband.

FINISH

Stap 5

Stap 6

Benodigd materiaal:
nyondraad, karabijnsluiting,
kralennaalden 2 stuks, 
tussenring, rocailles, acrylkralen, 
gemengde glaskralen




