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Suede armband in blauw met strassringen

Benodigd gereedschap:
schaar, liniaal, tangen

© Aduis

Benodigde materialen:
suede veter vlak 3 mm turkoois, karabijn sieraadsluiting
zilver, veterklemmen 10 mm zilver, tussenringen, strassringen

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Suede armband in blauw met strassringen
Met de glanzende strassringen wordt het
suède armbandje tot een speciaal sieraad en ziet er
bij elke outfit geweldig uit.
- Knip 2 stukken van ca. 17,5 cm van de veter af.
- Leg de twee stukken veter naast elkaar plaats ze in de veterklem
en knijp deze met een tang dicht.
- Buig een tussenring open en rijg deze door de veterklem en de
karabijnsluiting. Buig de tussenring weer dicht.

- Neem een strassring. Haal een veter van onder door
de ring en de andere veter van boven af door de ring.

Benötigtes Werkzeug:
Schere, Lineal, Zange
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Suede armband in blauw met strassringen
- Neem nu de volgene strassring. Haal weer een veter van onder
door de ring en de andere veter van bovenaf door de ring. Let op
de veter die boven is gaat er van de bovenkant in. De veter die
onder is gaat er van de onderkant doorheen. Ga zo verder tot je
alle 6 de strassringen opgeregen hebt.
Handgelenksumfang
(cm)
15,24
15,90
16,51
17,15
17,78
18,42
19,05
19,69
20,32
20,96
21,59

Armband (cm)
16,50
17,15
17,75
18,50
19,00
19,75
20,30
21,00
21,50
22,25
23,00

- Meet de omvang van je pols. Kijk in de tabel hoe lang je armband
moet worden.
- Trek van de totale lengte de lengte van de totale sluiting af.
- Leg de veters langs de liniaal en knip op de juiste lengte af.
- Plaats de uiteinden van de veter (uiteinden naast elkaar leggen)
in de veterklem en knijp de klem met een tang dicht.
- Verdeel nu de strassringen net jes over de armband.

Klaar!
Benötigtes Werkzeug:
Schere, Lineal, Zange
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