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Benodigde materialen:
glasparels in blauw en lichtblauw, afstandhouder
(helaas niet in het assortiment), knijpkralen zilver,
kapittelsluiting zilver, tussenringen zilver,
nylon gecoat edelstaaldraad zilver

Benodigd gereedschap:
tang, schaar

Elegante armband
KLANTEN-
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Elegante armband

Rijg elke draad door 1 gat van de afstandhouder. 
(Helaas hebben wij de afstandhouder niet in ons 
assortiment.)

Rijg op een van de buitenste draden 3 glasparels 
van 6mm, op de middelste draad 2 glasparels en op 
de andere buitenste draad 1 glasparel.

Plaats vervolgens weer een afstandhouder. En rijg 
de glasparels weer op, maar nu in de omgekeerde 
volgorde (zie afbeelding).

Knip 3 stukken, elk met een lengte van 26 cm, van 
het nylon gecoat edelstaaldraad af.
Neem de tussenring en open hem met een tang. 
Bevestig hem aan de kapittelsluiting.
Haal de drie draden door een knijpkraal, vervolgens door de tussenring met kapittelsluiting en rijg weer 
alle drie de draden terug door de knijpkraal. Dit is wat priegelwerk maar het is te doen. Trek de draden 
aan en knijp vervolgens de knijpkraal dicht.

Een schitterend sieraad, dat de harten van alle knutselfans sneller laat slaan.
TIP: Pas de kleuren aan je kleding aan, zodat het perfecte accessoire ontstaat.
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Herhaal het patroon zolang, tot de armband de 
gewenste lengte heeft bereikt. 
Beëindig de armband met een afstandhouder en 3 
kleinere glasparels (zie afbeelding).

Buig nu weer een tussenring open, rijg hem door 
het oog van de sluiting en sluit de tussenring weer. 
Tot slot rijg je de draden weer door een knijpkraal, 
vervolgens door de tussenring en weer terug door 
de knijpkraal, druk de knijpkraal dicht met een 
tang. Knip de overtollige draadeinden af.

Tips:Tips:Tips:Tips:Tips:
- Plaats verschillende sierstukken 

om de kralen te scheiden.

- Varieer verschillende kleuren en maak 

het perfecte accessoire voor elke outfit.

- Zelfs zonder afstandhouder ontstaat een boeiend effect.

- Veel plezier bij het maken en ontwerpen!
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