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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
glaskralen groen, rundleren veter in bruin,
sluiting

Benodigd gereedschap:
schaar, eventueel een tang

Gevlochten armband
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Rijg op alle drie de lederen veters ca. 10 ge-
mengde glaskralen op en leg onder aan de 
veter een losse knoop, zodat de kralen er niet 
af kunnen vallen.

Schuif 1 kraal bij de linker veter naar boven en 
1 bij de rechter veter. Maak de eerste vlecht.

Schuif bij de twee buitenste veters weer 1 
kraal naar boven, en maak de volgende vlecht.
Ga door tot de armband de juiste lengte heeft 
bereikt.

Een charmante armband, dat vooral door 
zijn ver� jnde look opvalt. De armband kan in 

een mum van een tijd worden gemaakt en kan 
met een beetje fantasie in verschillende 

variaties worden gemaakt.

Knip 3 x 30 cm van de rundleren veter van de rol.
Breng de 3 koorden in de sluiting aan en knijp 
deze dicht.

Neem een clipboard en plaats de sluiting onder 
de klem.
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Denk eraan dat je een strakke vlecht 
maakt, anders gaan de kralen schuiven 
en schieten ze onder de vlecht door.



Leg de veters weer in een klem en knijp 
deze met een tang weer dit.
Knip de uitstekende veters af.

Maak aan een zijde aan het oogje alleen 
een tussenring vast. Aan de andere zijde 
maak je aan het oogje een tussenring 
met karabijnsluiting vast.




