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kraal filigraan,lavakralen rond
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Wil je een keer een zeer speciale armband die niemand
anders heeft maken? Wij laten je zien hoe je een mooi
sieraad maakt met zware lavakralen.
Stap 1

Leg de kralen in de gewenste volgorde op het rijgbord neer. Knip
van het nylon gecoat edelstaaldraad een stuk van ca. 23 cm af.

l

Voor polsomvang van ca. 16 cm leg je de volgende kralen op
het bord klaar:

l

1 sierkraal antiek rond, * 1 lavakraal rond,
1 sierkraal antiek rond-plat, vanaf*4x herhalen,
1 lavakraal, 1 metalen kraal filigraan, * 1 lavakraal rond,
1 sierkraal antiek rond-plat, vanaf*4x herhalen,
1 lavakraal 1 sierkraal antiek rond

Stap 2

Stap 3

lBreng aan het uiteinde een kallotje op de draad.
l

Vervolgens een knijpkraal. Rijg de draad terug door de knijpkraal en trek de draad goed aan zodat een klein lusje ontstaat
waar het kalotje overheen past.

lKnijp de knijpkraal met een tang plat.

Stap 4

Schuif het kalotje over de knijpkraal. (zie schets).
Schuif nu de kralen zo dicht mogelijk naar het kalotje en over
het uitstekende stukje nylon gecoat edelstaaldraad.

l
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lGa naar de andere zijde van de armband en herhaal deze stappen.

Stap 5

Breng weer een kalotje aan op de draad en een knijpkraal.
lHaal de draad weer terug door de knijpkraal. Schuif het kalotje en de knijpkraal zo dicht mogelijk tegen de kralen.
Buig het kalotje wat verder open, zodat je het nylon gecoate edelstaaldraad door het kalotje kunt halen en door de eerste twee kralen.

l

Trek nu de draad zo strak mogelijk aan, zodat weer een klein
lusje ontstaat. Knijp de knijpkraal dicht.

l

Stap 6

Knijp hier overheen het kalotje dicht.

l

Breng aan beide zijden door de ogen van het kalotje een tussenring aan.

l

Breng nu aan een zijde een tussenring die bij de sluiting hoort
aan samen met een deel van de sluiting.

l

Stap 7

Breng nu aan de andere zijde de overgebleven tussenring(en) en
de andere helft van de sluiting aan.

l

Klaar is je lavakralen armband!

Stap 8
Stap 9
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