
 
1 

Plat en rond – Flat Round Peyote 
 
Om een vlakke, ronde cirkel te maken, moet er tussen de kralen steeds 
gemeerderd worden. 
Dit gaat eigenlijk best simpel, en is leuk om te proberen met een naaldenkoker. 
Er kan om een plastic buisje (verkrijgbaar in de webwinkel van Nalladris) gewerkt 
worden. 
Ook de dop wordt omgekraald, zodat het geheel echt een blikvanger wordt! 
 
Zodra het platte, ronde stuk gemaakt is en de overgang naar het tubular patroon 
een toer of drie hoog is, wel meteen het buisje er in schuiven. Zo kan er mooi 
strak om de koker heen gekraald worden. Later de koker nog toevoegen gaat –uit 
ervaring - niet werken.  

 
 
Begin met zeven gouden kralen en sluit de cirkel door wederom door de eerste kraal heen te gaan. 

 
Vervolg in peyote-techniek met zeven lichtblauwe kralen. Sluit elke toer door  weer door de eerste kraal van de toer te 
gaan. 

 
Herhaal met nog eens zeven lichtblauwe kralen 

 
Nu even opletten. In plaats van steeds 1 kraaltje op te pakken, pak je steeds twee kraaltjes op. Dit is het begin van de 
eerste meerdering. 
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Om en om worden crème kleurige en blauwe kraaltjes toegevoegd, Steeds 1 blauw kraaltje tussen de gemeerderde kralen van 
de vorige toer en dan een crème kraaltje. 

 
Deze ronde wordt gemaakt met veertien blauwe kralen. 
 

 
De tweede meerdering. Neem om en om twee crème kralen of 1 blauwe kraal, om tot een totaal van 21 kralen te komen. 
 
De volgende drie ronden zijn steeds 1 crème kraal tussenvoegen. Nu ga je merken, omdat je niet meer meerdert, dat je een 
kommetje krijgt. Vervolg nu met het patroon van de naaldenkoker OM de koker heen in tubular peyote. 
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Rondom kralen: Tubular Peyote 
 
Als je Even Count in je vingers hebt, is de stap naar Tubular eigenlijk heel eenvoudig. De steek blijft het zelfde, alleen gaan 
we nu niet meer heen-en-weer maar rondom. 
Kijk goed naar de tekening. 
 
 

 
 

Voor de eerste twee toeren neem je de kralen aangegeven met rode stipjes van RECHTS NAAR LINKS op de draad. Sluit de 
cirkel door nogmaals door de eerste opgeregen kralen te gaan. ( tot het eerste paarse stipje) Maak geen knoop in de draad, 
laat het andere eind los hangen. Nu is dat nog even lastig, maar dat komt dadelijk vanzelf goed. (Ben je bezig met de 
naaldenkoker, dan geldt dit niet… dan werk je door volgens patroon na het maken van de bodem)  
 

                 
 
Voor de derde toer neem je de 1 kraal volgens patroon op de draad. (Vaak aangegeven met een paars stipje)  Sla van de 
zojuist opgeregen basisrij 1 kraal over en ga door de volgende kraal. De zojuist opgeregen kraal komt nu recht boven de 
kraal van de eerste toer te liggen. 
Neem, wederom volgens patroon, de volgende kraal op de draad, sla 1 kraal over en ga weer door 1 kraal van de basisrij. 
Eigenlijk gewoon zoals ook de Even Count Peyote. 
Om deze derde toer af te sluiten ga je na de laatste kraal niet alleen door de kraal van de basisrij, maar ook door de eerste 
kraal van deze derde toer. 
Nu zie je waarom de rij met paarse stipjes diagonaal door het werkstuk loopt. 
Begin de vierde toer weer met de kraal die met een paars stipje aangegeven staat. Werk zoals bij toer 3 beschreven. Let 
alleen op, nu kan het werkstuk nog draaien! Goed kijken of het werkstuk niet gedraaid zit.  
 
Werk door naar boven tot het einde van de teltekening. 
Laat de draad nog even hangen, om straks af te werken. Draai vervolgens zowel de teltekening als je werkstukje op de kop, 
om door te gaan met de onderste helft van je werk.  


