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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:
parels met een Ø van 6 + 10 mm, zilverdraad Ø 0,25 mm 
terracotta bloempot Ø 4 cm,
wattenbollen Ø 4 cm,
acrylverf, metallic parels Ø 5 mm

Benodigd gereedschap:
zijkniptang,
tangen,
acrylverf,
penseel

Parelboompje
... en decoratiebal
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Benodigd gereedschap:
zijkniptang,
tangen,
acrylverf,
penseel

Parelboompje
... en decoratiebal

Parel rijgwerkzaamheden in kerstsfeer voor een sfeervolle tafeldecora-
tie, schattige geschenkhangers of gewoon als decoratie. 

Materiaal bal:
1 m zilverdraad Ø 0,25 mm,
30 decoratieparels Ø 10 mm

1. Vier decoratieparels in het midden van de draad aanbrengen, de vijfde parel 
oprijgen en daarbij gelijktijdig met de beide uiteinden van de draad door de 
parel kruisen.

2. Met de rechter draad drie parels oprijgen, voeg nog een parel toe en met de 
beide draden door de parel kruisen.

3. Met de linker draad door de naastgelegen parel aan de linker kant verdergaan.

4. Op de draad aan de rechter zijde twee parels oprijgen, een derde parel oprijgen 
en met de beide draden door deze parel kruisen.

5. Met de linkse draad door de naastgelegen parel aan de linker zijde verdergaan.

6. Twee parels op de draad rechts opnemen en door de derde parel met beide 
draden kruisen.

7. Met de draad aan de linker zijde door de naastgelegen parel aan de linker zijde 
verdergaan.

8. Op de draad aan de rechter zijde twee parels oprijgen, een derde parel oprijgen 
en met beide draden door deze parel kruisen.

9. Met de draad aan de linker zijde door de twee naastgelegen parels aan de linker 
zijde doorgaan.

10. Rechts een parel oprijgen, nog een parel oprijgen en kruisen.

Benodigde materialen:
parels met een Ø van 6 + 10 mm, zilverdraad Ø 0,25 mm 
terracotta bloempot Ø 4 cm,
wattenbollen Ø 4 cm,
acrylverf, metallic parels Ø 5 mm




