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Multi armband vuur

Benodigde materialen:
parelgaren: zwart / kersenrood / tango / goudsbloem
1 lavakraal plat, katoenen koord zwart, satijnen koord rood,
antiek-metallic kralen mix groot, klemsluiting 20 mm,
tussenringen 7 mm, kleine karabijnhaak, kettelstiften 20 mm

Benodigd gereedschap:
sieradenlijm, schaar,
veiligheidsspeld, aansteker,
plakband, tangen

Het perfecte GESCHENK 

voor jezelf en je vrienden
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Maak een vriendschapsarmbandje dat je persoonlijk erg 
mooi vindt.
De basisinstructies vind je op onze internetsite onder 
vriendschapsarmbandjes basisinstructies of je bestelt 
ons boek „ Freundschaftsbänder“.

Rijg nu een lavakraal op een kettelstift, kort de kettelstift in en 
buig het uiteinde om tot een oog.
Leg de lavakraal naast de geknoopte armband iets rechts van het 
midden en knip nu twee stukken van het zwarte katoenen koord zo 
op maat (bijvoorbeeld 12 cm en 26 cm), dat je deze door het oogje 
kunt rijgen en het einde met een dubbele knoop vast kunt zetten.

Werkwijze:
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Het rode satijnen koord moet net zo lang zijn als het 
geknoopte armbandje.
Rijg een kraal in antiek optiek op en smelt de uiteinden 
met een aansteker.

Plaats nu de bandjes dicht naast elkaar op de tafel 
en zet ze vast met plakband. Zorg ervoor dat de 
uiteinden gelijk met elkaar liggen. Breng een druppel 
sieradenlijm in de klemlsuiting, schuif hem over de 
uiteinden van de bandjes en druk hem met een tang 
dicht.

Nu kun je de multi-armband in elkaar zetten.
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Controleer de armband nogmaals om je pols, of de 
bandjes passen, voordat je aan de ander zijde de 
klemsluiting aanbrengt. Als de bandjes te lang zijn, 
kun je ze nog wat korter knippen.

Als ze te kort zijn, kun je dit later verhelpen met 
een paar tussenringen.

Klaar ! ! !
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