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Handleiding gesle -
p en glask ralen arm-

band & col l ier 

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal

Armband:   

Glaskralen, hoekig, steengrijs, ca. 6 x 3 mm, 25 stuks 726139 1

Glaskralen, hoekig, lichtroze, ca. 6 x 3 mm, 25 stuks 726128 1

Glaskralen, briolette, wit, ca. 6 x 4 mm, 30 stuks 725524 1

Glaskralen, briolette, lichtroze, ca. 6 x 4 mm, 30 stuks 725502 1

Spiraalveren armband, ca. 67 rondingen, zilverkleur, ca. 0,6 mm 572800 1

Knijpkralen, platinakleur, ca. ø 2 mm, ca. 100 stuks 474730 1

Metalen tussendeel, zilverkleur, mat, ca. 32 mm lang 725834 3

Rocailles, opaak, bruin soft, ca. ø 2,6 mm, rijggat ca. 1 mm, 17 g 726081 1

Rocailles, opaak, grijs mat, ca. ø 2,6 mm, rijggat ca. 1 mm, 17 g 726058 1

Glaskralen en rocailles genoeg (elk 1 doosje) voor armband en ketting   

Ketting:   

Metalen tussendeel ‘Ribbel’, zilverkleur, mat, ca. 30 x 4 mm 725797 1

Karabijnen, platinakleur, ca. 11,5 mm, 5 stuks 512305 1

Tussenringen, platinakleur, ca. 0,6 mm, 20 stuks 583803 1

Nylon coated draad, zilver, ca. ø 0,5 mm x 10 m, op spoel 537282 1

   

Aanbevolen gereedschap:   

Sieraad tangen, set 3 stuks 512509  

Kralen rijgapparaat 420620  
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Handleiding: 

1. Knip van de spiraalveren armband een stuk al van 4 - 6 rondingen.

2. Sluit het begin met een knijpkraal.

3. Rijg naar eigen inzicht - rocailles - geslepen glaskralen - glaskralen hoekig en daartussen altijd een metalen tussendeel.  

4. Het eind wordt weer gesloten zoals bij punt 2 beschreven staat.  

5. Knip een stuk van ca. 48 cm af (al naar gelang de gewenste lengte) van het nylon-coated-draad.

6. Rijg in het midden het metalen tussendeel eraan. 

7. Dan werkt u nu aan beide zijde hetzelfde met rocailles – glaskralen - glaskralen hoekig om en om naar boven werkend.  

8. Rijg aan beide kanten een knijpkraal, maak een lus en voer het draad terug door de knijpkraal en sluit het.  

9. Plaats aan de ene kant een tussenring en aan de andere kant een karabijnsluiting. 

Veel plezier en succes gewenst!  
Het OPITEC-creatiefteam 

Armband:

Collier:


