Weaving armband nr. 1

Wat u nodig heeft:
* 1 zakje rocailles 6/0
* 19 kralen van 8 mm (afhankelijk van de lengte van de
armband, in dit voorbeeld is de lengte +/- 19 cm)
* 36 kralen van 6 mm (ook weer afhankelijk van de lengte)
* Nylondraad 0,2 mm dik (verkrijgbaar per rol)
* 2 ringtjes van 6 mm (verkrijgbaar per zakje)
* Kapittel slotje 11 mm (hiervan gebruikt u alleen het
stokje, verkrijgbaar per zakje van 3 sets)
* Rijgnaald voor extra kleine gaatjes (bij ons te koop per
stuk)

Stap 1
Neem ongeveer 3 meter nylondraad (zodat u niet te kort
komt, de overlengte kunt u later weer afknippen) en rijg 8 á
9 rocailles op de draad.

Stap 2
Rijg nu de draad een aantal keer door de rocailles heen
zodat dit een cirkel wordt. Als u telkens 2 rocailles rijgt
kunt u de bocht blijven maken.

Stap 3
Rijg nu 2 x een 8 mm kraal, 3 x rocailles, 1 x een 6 mm
kraal en weer 3 rocailles op de draad en schuif die tegen de
cirkel aan.

Stap 4
Rijg nu de draad van de cirkel af door de 8 mm kralen heen
zodat de kralen uit stap 2 als een lus links van de 8 mm
kralen komen te liggen. Let op!!! het is heel belangrijk dat u
nu de armband niet meer omdraait, dus houd de lus aan de
linker kant van de middenstreng, dit is nu de bovenkant
van uw armband.

Stap 5
Rijg nu 3 rocailles, 1 x een 6 mm kraal en weer 3 rocailles
op de draad, schuif de kralen weer aan en rijg de draad
weer van de lus af door de 8 mm kralen heen zodat het dit
keer een lus wordt aan de rechter kant van de
middenstreng.

Stap 6
Rijg nu 1 x een 8 mm kraal, 3 rocailles, 1 x een 6 mm kraal
en weer 3 rocailles op de draad.

Stap 7
Rijg nu de draad door de laatste kraal (dus niet ook de
eerste) van de vorige lus en door de 8 mm kraal die u er net
opgeregen hebt. Kijk goed op de foto hoe u dit moet doen.

en trek de draad weer aan zodat u weer een lus krijgt die u
weer aan de linker kant van de middenstreng kunt leggen.

Stap 8
Rijg nu 3 rocailles, 1 x een 6 mm kraal en weer 3 rocailles
op de draad en rijg dan weer door de laatste kraal van de
vorig lus en door de 8 mm kraal uit stap 6 en 7 en trek de
draad weer aan zodat dit nu een lus wordt die u rechts van
de middenstreng legt.

Stap 9
Herhaal stappen 6 , 7 en 8 tot u de gewenste lengte van de
armband hebt verkregen.

Stap 10
Rijg nu de draad door de voorste 2 rocailles van rechts naar
links heen en rijg 7 rocailles op de draad. Nu rijgt u de
draad weer van rechts naar links door de voorste 2 rocailles
heen. Rijg nu de draad weer telkens door 2 rocailles van de
lus die u net gemaakt hebt zodat u de bocht makkelijk kunt
maken en herhaal dit een aantal keer zodat de lus goed
stevig wordt.

Stap 11
Knoop de draad nu een aantal keren goed af zodat de knoop
niet los kan glijden. Hier is niet echt een speciale techniek
voor, zolang u maar zorgt dat het een stevige knoop is die u
niet al te erg terug ziet.

Stap 12
Zet nu eerst 1 ring om de lus heen en bevestig aan deze ring
het stokje van het kapittel slotje met nog 1 ring.

En klaar is uw armband.

Op de volgende pagina ziet u nog zo’n armband maar dan
met kleinere kraaltjes.

Wat u nodig heeft:
* 1 zakje rocailles 8/0
* 26 kraaltjes van 6mm (afhankelijk van de lengte van de
armband) verkrijgbaar per streng.
* 50 kraaltjes van 4mm (ook weer afhankelijk van de lengte
van de armband) verkrijgbaar per streng.
* Nylondraad 0,2 mm dik (verkrijgbaar per rol)
* 2 splitsringtjes van 6 mm (verkrijgbaar per zakje)
* Kapittel slotje 11 mm (verkrijgbaar per zakje van 3 sets)
* Rijgnaald voor extra kleine gaatjes (bij ons te koop per
stuk)

U kunt gewoon de stappen van het model hierboven volgen
om de armband te maken.
Dus waar 6mm kralen ipv 8mm kralen, en 4mm kralen ipv
6mm kralen en 6/0 rocailles ipv 8/0 rocailles.
Op dit model hebben wij ook het volledige kapittelslotje
gemonteerd, dus u kunt aan het andere uiteinde ook weer
een ringetje met het 2de deel van het slotje plaatsen.

Veel plezier.
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