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N°104.217 - Elegante armband
Knutselidee

Materialen:
metalen plaatjes 2x
karabijnsluiting zilver
nylon gecoat edelstaaldraad

schaar
meetlint
tangen

nylon gecoat edelstaaldraad
tussenring zilver,
rocailles iriserend Ø 2,6 mm wit-kristal en lichtblauw
rocailles voordeelverpakking Ø 1,5-2,6 mm grijs-zwarte tinten

Werkwijze:

Elegante armband
in blauwe tinten

moeilijkheidsgraad: benodigde tijd:gemiddeld ca. 40 min

Leg alle benodigde materialen en 
gereedschappen klaar.

Meet de omvang van je pols en knip 
6 nylon gecoate draden in de juiste 
lengte af (5-10 cm extra lengte 
nemen).

armband - omrekentabel
omvang van 

de pols
lengte van de 

armband
15,24 cm 16,50 cm

15,90 cm 17,15 cm

17,15 cm 18,50 cm

17,78 cm 19,00 cm

18,42 cm 19,75 cm 

19,05 cm 20,30 cm

19,69 cm 21,00 cm

20,32 cm 21,50 cm

20,96 cm 22,25 cm

21,59 cm 23,00 cm
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N°104.217 - Elegante armband
Knutselidee

Zijn alle kralen opgeregen, moet je de armband aan de andere kant sluiten.

Herhaal de stappen uit punt 3, maar nu in spiegelbeeld (zie hieronder).

Dus: 
Rijg een kalotje op. 

Vervolgens een knijpkraal, terug door de knijpkraal, door de onderzijde van 
het kalotje door twee rocailles... en de draad aantrekken. 

Knijpkraal plat drukken met tang en kalotje sluiten. Knip het overtollige 
stuk draad af.

Herhaal bovenstaand proces bij de overige 5 draden.

Rijg een kalotje en een knijpkraal op de draad.

Rijg de draad weer terug door de knijpkraal, zodat 
een klein lusje ontstaat.

Druk nu de knijpkraal plat, plaats het kalotje over 
de knijpkraal en druk deze dicht.

Herhaal dit proces met de andere draden.

Rijg vervolgens de kralen op basis van je wensen op 
de draden.

Zodat je je armband kunt dragen, dient de sluiting nog te worden 
aangebracht.

Breng hiervoor aan de metalen plaatjes een tussenring.

Aan een van de tussenringen bevestig je nu nog een karabijnsluiting.

Vervolgens hang je aan de 3 tussenringen steeds 
twee kralenkettingen.

Deze ringen bevestig je nu aan de metalen 
plaatjes.
Herhaal dit proces aan de andere kant!




