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Elegante halsketting
Klanten upload van Birgit Leisch

Benodigde materialen:
verschillende kralen en rocailles,
knijpkralen,
edelstaaldraad,
karabijnsluiting

Benodigd gereedschap:
tang voor knijpkralen voor het 
afknippen van de draad,
meetlint
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Elegante halsketting
Klanten upload van Birgit Leisch

Knip eerst drie stukken edelstaaldraad met de volgende 
afmetingen af: 78 cm, 85 cm en 91 cm.

De stukken draad aan een kant in de karabijnsluiting in-
klemmen en met een tang stevig samendrukken.

Zodat men de kralen ook werkelijk mooi op gelijke afstan-
den kan plaatsen, leg je de tweede draad van de ketting al 

in de juiste vorm en werkt zo verder.
Tot slot de drie draden in de karabijnsluiting vastklemmen 

en klaar is de ketting.

Vervolgens op de langste 
draad de kralen met enige 

afstand in de gewenste 
volgorde oprijgen.

Een gemakkelijk te maken elegante ketting - tover met draad en kralen, een 
mooie halsketting, die je bij elke gelegenheid kunt dragen.

Altijd eerst een knijpkraal oprijgen en dichtknijpen, dan een of meerdere sierkralen oprijgen 
en vervolgens weer een knijpkraal oprijgen en dichtknijpen, zodat niets kan wegglijden.
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Of kralen van dezelfde kleur of alle 
kleurvariaties door elkaar, alle combi-

naties zijn mogelijk. Je kunt de kleuren 
op de patronen en kleuren van de kleding 

afstemmen.

Bijzonder interessante effecten kunnen 
worden bereikt, als je meerdere draden 
door een en dezelfde kraal rijgt, of de 

draad weer terugrijgt.

Elegante halsketting

Tips:

Klanten upload van Birgit Leisch

Benodigde materialen:
verschillende kralen en rocailles,
knijpkralen
edelstaaldraad,
karabijnsluiting

Benodigd gereedschap:
tang voor knijpkralen voor het 
afknippen van de draad,
meetlint




