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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:
suède veter plat 3 mm, karabijn sluiting zilver, tussenringen 8 
mm zilver, antiek-metalen kralen mix groot, klemsluiting, 
10 mm zilver

Benodigd gereedschap:
schaar, tang, liniaal

Suède-armband met sierkralen
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Suède-armband met sierkralen
Maak heel eenvoudig een mooie suède 
armband passend bij je zomerkleding!

Buig twee tussenringen open. Op de ene rijg je 
een veterklem en de karabijnsluiting. Op de an-
dere alleen een veterklem. Buig de tussenringen 
weer dicht. 

Knip 2 stukken van ca. 20 cm van de suède veter.

Sla de veter dubbel en rijg hier een sierkraal op. 

Maak nu de platte knoop (zie afbeelding).

Rijg nu op de andere veter de sierkraal op.
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mm zilver, antiek-metalen kralen mix groot, klemsluiting, 
10 mm zilver
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Plaats de uiteinden aan de ene kant in de veter-
klem en knijp de klem met een tang dicht. Let 
hierbij op dat de veters niet gedraaid zijn. Herhaal 
dit aan de andere zijde.

Meet de lengte van de veterklemmen met tussen-
ringen en karabijnsluiting op. 

Meet de omvang van je pols tel hier ca. 1-1,5 bij op en trek hier de afgemeten 
lengte van de sluiting vanaf.  

Plaats de knoop bij de helft van de lengte (van de armband) van de liniaal en knip 
de overtollige stukken veter af.

Benodigde materialen:
suède veter plat 3 mm, karabijn sluiting zilver, tussenringen 8 
mm zilver, antiek-metalen kralen mix groot, klemsluiting, 
10 mm zilver

Klaar!




