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Armband van satijnen koord

Benodigd gereedschap:
schaar, liniaal, tangen
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Benodigde materialen:
satijnen koord 2 mm roze, karabijn sieraadsluiting 2 mm zilver,
metallic kralen Stardust zilver, glasparels 6 mm roze,
kettelstift 50 mm zilver

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Een trendy armbandje voor meisjes,
die graag roze dragen!
Knip 2 stukken van ca. 17,5 cm van het
satijnen koord.
Neem een kettelstift en rijg hier een glasparel, stardust kraal, glasparel, stardustkraal en een glasparel op.
Neem de ronde tang en maak een mooi
oogje aan het uiteinde van de kettelstift.

Rijg door beide ogen een stuk satijnen
koord.
Zorg dat het koord netjes in het midden
ligt en leg er een enkelvoudige knoop in.
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Meet de lengte van de veterklemmen met
tussenringen en karabijnsluiting.
Meet de omvang van je pols. Kijk in het
lijstje hoe lang je armband moet worden.
Trek hier de lengte van het veterklemsetje
vanaf.
Leg de middelste parel langs de liniaal
in het midden (van de totale lengte)
knip alle overtollige stukken veter
links en rechts af.

Plaats de uiteinden aan de ene kant in de
veterklem en knijp de klem met een tang
dicht. (eventueel van te voren met een
aansteker de uiteinden smelten zodat het
koord niet uitrafelt.
VOORZICHTIG!
Het smelten van de satijnen koorden
mag alleen door een volwassene
worden gedaan.
BRANDGEVAAR!
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