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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.

Benodigd materiaal:
glasparels Ø 10 mm, roze
strasskogels, wit
nylon gecoat edelstaaldraad
tussenringen

Benodigd gereedschap:
rijgbord voor kralen
tang

Roze parelketting 
met strassballen

karabijnsluiting
kapje voor knijpkralen
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Leg alle benodigde materialen op het rijgbord 
voor kralen klaar.

Leg 15 glasparels in roze neer. Vervolgens  
1 strassbal, 3 glasparels, 1 strassbal, 1 glasparel,  
1 strassbal, 3 glasparels, 1 strassbal en 15  
glasparels.

Knip een stuk van 45 cm van het nylon gecoat 
edelstaaldraad.

Buig 1 tussenring open en plaats de karabijn-
sluiting in de tussenring en buig deze weer 
dicht.

Rijg 1 knijpkraal op het draad, vervolgens de 
tussenring met karabijnsluiting en de draad 
weer terug door de knijpkraal. Knijp de knijp-
kraal met een tang dicht.
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De ketting kan natuurlijk langer of korter worden vervaardigd. 
Breng hiervoor extra of minder parels aan.

Neem nu de 2 kapjes voor knijpkralen. 
Plaats deze over de 2 knijpkralen en knijp ze dicht. 

Dit ziet er mooier afgewerkt uit.

Klaar is de ketting.

Rijg alle kralen in de volgorde zoals op het 
rijgbord gelegd op de draad op.

Breng een knijpkraal op de draad aan. 
Vervolgens 1 tussenring en rijg de draad weer 
door de knijpkraal. Trek de draad goed aan, 
zodat je een mooi sluitend geheel krijgt. 

Knijp de knijpkraal met een tang dicht. Knip de 
uitstekende draden aan beide zeiden af. 
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