
Benodighdeden: 
 
Kralengaren, liefst Nymo 
Kralennaald 
Seedbeads no. 11 kleur 1 
Seedbeads no. 8 kleur 1 en 2 
Seedbeads no 6 kleur 1 
Buglebeads 6mm kleur 2  
Zilverdraad 
 
En dan nog: 
Tangetje 
Schaartje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zo maak je het: 
Doe de naald door de draad, maar knip de draad niet van 
de klos af!   
Met het stuk wat nu nog om de klos zit, ga je dadelijk de 
tweede helft maken, anders heb je veeels te veel draad in 
1 keer nodig.  Neem ruim draad. (twee meter is echt niet 
te veel) 
 
Begin te rijgen volgens het schema.  
Maak zoveel herhalingen als nodig is, voor je terug 
omhoog door de kralen gaat. Mits de kralen gebruikt 
worden zoals hier beschreven, worden het zeven 
herhalingen. 
 
Neem 2 seeds nummer 8 op de draad, en maak de tweede 
streng, weer zoals in het schema. Doordat de volgorde een beetje anders is, 
krijg je een heel speels effect.  
Maak zo strengen, tot de draad bijna op is. Laat de draad dan los hangen. 



Wikkel van de klos een flink stuk draad af, knip door, en doe de naald eraan. 
Maak volgens schema de strengen de andere kant op, tot een totaal van 12-13 
strengen. 
 
Ga met de draad terug door de laatste twee seeds nummer 8, pak 1 seed op de 
draad, en ga door de volgende 
twee. Doe dit ongeveer tot in 
het midden van de strengen, e
doe dan het zelfde vanaf de 
andere kant.  

n 

Knoop de draden af met een 
platte knoop, en hecht ze af in 
twee strengen.  
 
 
Maak een mooi oogje door een 
stukje zilverdraad, doe er seed nummer 8 op, en haal het door alle seeds 
bovenaan. Doe er nog eentje op en maak een mooi oogje aan de andere kant. 

 
 
 
 
 
 
 

Klaar! 
 
 
Mochten er nog vragen zijn, dan mag je me altijd mailen: kameel@nalladris.nl 
 
Kijk ook eens in ons winkeltje. 
www.nalladris.nl/winkel 
 
 
 
Brightest blessings, 
Kameel 
 
Workshopdirecteur Nalladris 
 
 


