
Sun’s Lesje Peyote 
 

Benodigdheden: 
Seedbeads 
Nymo 
Kralennaald 
Patroontje 
Pen 
Schaartje 

 
Voor peyote begin je altijd in HET MIDDEN van het w
vierkant werkje niet opvallend belangrijk, bij het 
van gevormde werkstukjes zorgt het er voor dat het 
werkstuk mooi “valt”. 

erkstuk. Bij een 
maken 

Het voordeel is ook (omdat je de begindraad niet afknipt, 
maar aan “de klos” laat ) dat je maar heel weinig hoeft af 
te hechten. Voor kralenwerk mogen de draden gerust een 
meter tot anderhalve meter lang zijn. (Ik werk zelfs met draden van 2 
tot 3 meter…) 
 
Bekijk het patroontje: 
 
In dit geval gaat het om “even peyote”, er zijn namelijk acht verticale 

rijen. (voor oneven peyote is er nog een extra 
techniek nodig, die staat hier even niet 
beschreven) 
 
Teken met een pen de eerste twee rijen af op de 
teltekening. (zwarte stipjes ) 
 
De kralen van deze twee rijen (je ziet 1 “lage” 
rij en 1 “hoge” ) worden van links naar rechts 

op de naald genomen.  
 
Teken met een pen de derde rij af op de 
teltekening. (liefst een andere kleur, of sterretjes in 
plaats van stipjes of zo.. als het verschil maar 
duidelijk is! ) In dit geval zijn het de rode stipjes. 
De derde rij gaat van rechts naar links! 
 



Neem de eerste kraal van de derde rij op de naald  en ga door de 1-na 
laatste kraal die je net op de draad hebt geregen.  
(bekijk de tekening goed!) 
Vervolg daarna met de andere drie kralen 
van deze rij. 
 
Zoals je merkt, als je 8 rijen even peyote hebt, 
heeft iedere toer 4 kralen.  
 
Nu komt het lastigste stukje van Peyote.. de 
vierde rij. (blauwe stipjes) 
De eerste drie rijen kunnen in dit stadium 
van je werkstuk nog draaien. Dat wil zeggen, 
dat soms de verkeerde kraal “boven” komt. 
 
Dussss… bij de vierde rij goed opletten, dat elke kraal door een kraal 
van de derde rij gaat, en niet door een kraal van de tweede! 
Teken alles goed af op je teltekening, en kijk goed, dat voorkomt een 
hele hoop problemen! 
 
Na het maken van de vierde toer, is het simpelweg doorgaan tot je 
draad op is, of het patroon op… En dan doorgaan met de onderkant 
van je werkstuk. 
 
Algemene regel van kralen rijgen in peyote: 
 
GEEN KNOPEN!!!! Niet in het begin, niet bij het afwerken. Afwerken 
gebeurt simpelweg door de draad kriskras door de reeds geregen 
kralen te weven. Een nieuwe draad aanhechten gaat op de zelfde 
manier, diagonaal door het werkstuk steken, en het blijft vanzelf vast 
zitten.  
 
Vragen of opmerkingen? Mail me op  kameel@nalladris.nl  
 
Groetjes, 
 
Kameel 
Workshop directeur, Nalladris 
 


