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INSTRUCTIES

1  ARMBAND VAN GEWEVEN KRALEN: Weef een prachtige armband in pastelkleuren. Bekijk onze instructies in het boekje 
“DIY free Bead weaving” met art.nr. 600092 of onze film, waarin wij laten zien hoe je geweven kralen kunt gebruiken.

2  PASTELKLEURIGE ARMBAND: Rijg de kralen aan een elastische draad en knoop deze aan elkaar. Combineer naar eigen 
inzicht en laat je inspireren door onze foto. 

3  WITTE ARMBAND & KETTING: Wij hebben matte glazen kralen gebruikt. Rijg de kralen aan sieradendraad, zoals op de 
foto of naar eigen inzicht. Kralen van verschillende grootte vormen een mooi geheel. Kort of lang, de lengte bepaal je zelf 
door het aantal kralen te variëren. Als je tevreden bent, monteer je een slotje aan de ene kant en een ringoogje aan de 
andere kant.

4  KETTING MET ZOETWATERKRALEN: Maak een leuke ketting door kralen “samen te trekken”. Neem een stuk vislijn  
(ca. 80 cm), vouw dit dubbel en knoop een oogje in het midden. Rijg 2 of 3 kralen aan iedere kant aan en leg een stevige 
knoop. Rijg weer een paar kralen aan iedere kant aan en leg een knoop. Herhaal dit tot de kralen “samentrekken” en 
je tevreden bent over de lengte van de “samengetrokken” kralen. Knoop ten slotte aan elke kant een oogje en zet aan 
iedere kant een kettinkje vast (van de gewenste lengte van je ketting).

5  KETTING VAN GEWEVEN KRALEN: Combineer de kleuren naar eigen inzicht en rijg de kralen willekeurig aan voor een 
mooi geheel van kleuren. Hier heb je geen patroon voor nodig.

6  LANGE KETTING MET VEER: Verf de veer met porseleinverf (zie de gebruiksaanwijzing van de verf). Knip 2 x 80 cm  
sieradendraad. Trek de ene draad door het gat in de veer en vouw de draad dubbel. Rijg de dubbelgevouwen draad nu 
halfvol met kralen. Trek nu ook de andere draad door het gat in de veer, vouw dubbel en rijg net zoveel kralen aan als  
de eerste draad. Zet de einden aan elkaar en verbind ze met een klemkraal die je met een platbektang vastknijpt.
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