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Benodigd materiaal:
glasparels 6 mm
acrylkralen 3 mm
rocailles
tussenringen 

Benodigd gereedschap:
rijgbord voor kralen
schaar
naald om kralen te rijgen 

Een mooie en eenvoudige  
parel armband

sluiting 
nylondraad 0,25 mm, 230 cm
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Leg het volgende op het rijgbord klaar:  
parels 6 mm, acrylkralen 3 mm, rocailles, 
naald om kralen te rijgen, tussenringen, 
sluiting, nylondraad 0,25 mm, 230 cm

Trek de draad aan. Er ontstaat nu een 
rondje.

Ga met de naald nogmaals door de onder-
kant van de 2 parels.

Nu rijg je 2 parels, 5 rocailles, 1 acrylkraal, 
5 rocailles op de draad.
Zorg dat je ongeveer25 cm aan het eind 
van de draad vrij houdt.
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Neem nu weer 5 rocailles, 1 acrylkraal,  
5 rocailles op de naald.

Neem 5 rocailles, 1 acrylkraal, 5 rocailles 
op de naald en haal de naald weer door de  
laatste twee opgeregen parels. Dus de twee-
de rij opgeregen kralen steeds naar links.

Neem nu 1 parel, 5 rocailles, 1 acrylkraal,  
5 rocailles op de naald en haal de naald 
weer door de laatste twee opgeregen  
parels. Duw de eerste rij opgeregen kralen 
steeds naar rechts.

Ga weer met de naald door de twee parels. 
Je hebt nu een mooi rondje verkregen.
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Een tweede rondje overlapt het eerste 
rondje. Herhaal deze twee stappen tot de 
armband lang genoeg is.

Ga nu met de naald nogmaals door het hele 
rondje.
Vervolgens door het laatst aangebrachte 
rondje rocailles van de armband.

Neem aan het eind 9 rocailles op de naald.
Haal de naald nogmaals door de eerste 
kraal zodat een rondje ontstaat.
Trek de draad strak zodat het rond tegen 
de armband aan komt te liggen.

Nu gaan we verder met de volgende stap. 
Het maken van een lus aan het uiteinde 
voor het slotje.
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Wanneer je bovenaan aan bent gekomen, 
ga je met de naald door alle parels naar de 
andere zijde. Buig met een tangetje een 
tussenring open en plaats hier de sluiting 
in. Buig de tussenring weer dicht. 

Buig de tussenring weer dicht en 
klaar is de armband.

Leg een knoop in de twee draden die nu beide aan 
dezelfde zijde zijn. Breng eventueel een klein 
beetje lijm op de knoop aan. Buig nu een tussen-
ring open breng hier het andere gedeelte van de 
sluiting in aan en haal deze aan de andere kant 
van de armband door het lusje van 9 kralen.

Neem aan het eind 9 rocailles op de naald. 
Vervolgens rijg je de tussenring met  
sluiting op de naald. Ga met de naald weer 
door de 9 rocailles en door van de eerste 
lus die je hebt gemaakt van de armband.




