
 
 
 

 
Benodigdheden:  
 
77 bicones geel 4mm 
21 bicones rood 4mm 
2 ronde ogen 3mm 
1 ronde neus 4mm 
1 ronde bal 8 mm  
Draad 0.20 mm met naald, 
0.30 zonder naald.  
 
 
 
 
 
Werk de tekeningen rustig 1 
voor 1 door…  

 
De kralen die je al in je werkstuk hebt zitten, krijgen op 
het volgende plaatje een lichtere kleur. 
Als je goed kijkt, dan zie je dat het hele patroon is 
opgebouwd uit rondjes van 3, 4, 5 of 6 kralen. Ik noem 
deze rondjes  

“drierondjes”, “vierrondjes”, “vijfrondjes” en “zesrondjes”.  
Bij ieder tekeningetje staat een rood stipje. Dat is waar je begint. 
Steek de draad door de naald. Mocht de draad te dik zijn, bijt dan 
met je tanden een klein stukje van de draad plat, dan past het wel. 
Knip de draad niet af, laat hem op de klos zitten. De “klosdraad” ga je 
gebruiken als je andere draad helemaal opgebruikt is. Zo hoef je 
minder af te hechten.  
 
 



 
 
 

 
Tekening 1: Rijg 5 kraaltjes van 4mm op de draad, en sluit de cirkel 
door opnieuw door de eerste kraal heen te gaan. Je hebt nu je eerste 
vijfrondje gemaakt.  
 

 
Tekening 2: Rijg 4 kraaltjes op de draad, en ga nogmaals door het 
kraaltje waar je draad uitkomt aan het einde van tekening 1. Ga op de 
je eerste vijfrondje nog 1 kraaltje verder.  
 

 
Tekening 3: Rijg 3 4mm op de draad, en maak je derde vijfrondje.  
 

 
 
 



 
 
Tekening 4: Neem weer 3 kralen op en maak je vierde vijfrondje. 
 

 
Tekening 4: Maak het vijfde vijfrondje. 

 
Tekening 5: Maak met twee nieuwe kraaltjes het laatste vijfrondje 
van deze toer. Je ziet dat je nu een “kommetje” hebt gemaakt, die 
we met de volgende toer gaan afmaken tot een balletje. 
 
 

 
 
 
 



Tekening 6: Kijk even goed naar de tekening, hoe de volgende rij met 
vijfrondjes is opgebouwd… Iedere keer ga je door twee kraaltjes van 
het “kommetje”. Niet vergeten om bij het tweede en derde 
vijfrondje een rode kraal op te nemen, in plaats van een gele. 
 

 
Tekening 7: Neem een zwarte kraal op, voordat je door de volgende 
twee kraaltjes heen gaat. Neem nog 1 kraaltje op de draad, en sluit 
je laatste vijfrondje.  
Zoals je ziet, heb je nu een balletje gemaakt!  

 
 
 
Volg met de draad de bovenstaande tekening, en maak zo het snuitje 
wat voller, geef de beer twee ogen, en maak de oortjes. Rijg daarna 
nog even verder, kriskras door de kop, om hem nog steviger te 
maken.  
Rijg de draad zo door de kop, dat je door de twee rode kraaltjes 
uitkomt. Nu ben je klaar om met het lijf te beginnen! 
Goed zo, de eerste fase heb je nu met succes afgesloten! 
 



 
We gaan verder met het lijf. Kijk even onderop het koppie, en zoek 
het vijfrondje waar de twee rode bicones in zitten. Dit is het rondje 
waar we op doorwerken. (de hals) 

 
Maak op elke bicone van de hals een vijfrondje met rode bicones. 

 
Maak dan, elke keer door twee rode bicones, een toer met 
zesrondjes. Let op: Hier zitten 3mm kraaltjes bij!  

 
Maak tot slot, weer een toer met vijfrondjes. Je ziet dat het het lijf 
nu weer een balletje is. 
 
 



De pijltjes en de letters in de tekening, zijn de punten waar straks 
de armpjes en de beentjes aan gaan komen.  
 

 
Maak het rechterbeentje volgens bovenstaand schema. Werk rustig, 
kijk goed naar de tekeningen, en probeer voor je te zien, hoe het 
zich in 3D gaat vormen. Eigenlijk bestaat het beentje uit drie 
vierrondjes, waarvan er 2 een 3mm kraaltje bovenaan hebben.  
Maak het linkerbeentje in spiegelbeeld. 
Werk met de draad door je werkstuk, en verstevig zo het lijf. Kom 
“naar buiten” bij 1 van de twee pijltjes. 

 
Doe op de draad: 2 rode bicones, 1 gele bicone, 1 8mm kraal, 1 gele 
bicone en twee rode bicones. Ga dan bij het andere pijltje het lijf 
weer in, en werk de draad af. Voor de stevigheid, kun je nog weer een 
keertje terug gaan. 
Als je nou de draad helemaal door het hele beertje werkt, voor je 
hem afknipt, en dan dito met de andere draad, is je beertje klaar!!!! 
 
Mochten er nog vragen zijn, dan mag je altijd mailen op 
sun@nalladris.nl 
 
Veel plezier!!!!! 
Sherpa en Little Sun 
 
 
 
Kijk voor de materialen of een compleet pakketje eens in ons 
winkeltje, op www.nalladris.nl  


