
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/enkelbandje-atelier-jean

Beschrijving

Een enkelbandje aan je voet en het is meteen zomer! Rijg snel dit exemplaar aan elkaar en

let’s party. Een ontwerp van Atelier JEAN.

JUWELEN MAKEN

ENKELBANDJE - ATELIER JEAN

Hoe maak je het?

ABSOLUTE BEGINNER

STAP 1: DIT HEB JE NODIG

•    Gütermann parels 

•    Rode katsuki parels

•    1 x schelpenhangertje

•    2 x knijpkralen

•    Rijgdraad 

•    Gouden slotje  

•    Verlengkettinkje 

•    Platbektang

•    Kniptang

 

STAP 2: ZO MAAK JE HET

•    Neem een stukje transparante nylondraad met een lengte van je enkel en voeg hier 3 à 4 cm extra aan toe. 

•    Rijg afwisselend 1 Gütermann parel en 5 katsuki’s aan de draad. Vergeet niet halverwege het hangertje eraan te hangen. Hang het hangertje eerst aan een gouden ringetje.

•    Hou aan elke zijde 1 cm over waarop je geen parels rijgt. Haal 1 zijde van de draad door een knijpkraal, door het oogje van het karabijnslotje en terug door de knijpkraal. Knijp

de parel stevig dicht. Haal het uiteinde van de transparante draad door de parels zodat deze verborgen wordt.

•    Haal de andere zijde van de transparante draad door een knijpkraal, door het ringetje, en terug door de knijpkraal. Knijp ook deze parel stevig dicht. Haal het uiteinde van de

transparante draad door de parels zodat deze verborgen wordt.

Tips van Janne van Atelier JEAN

—> Knip de draad niet af voor je begint te rijgen. Start te rijgen op de rol zodat de kraaltjes niet alle kanten uitgaan en check dan op tijd en stond rond je enkel om te kijken of

ie al lang genoeg is. 

—> Ik wisselde af met 5 katsuki kraaltjes en 1 parel, maar hier kan je volledig je eigen creativiteit ook gebruiken en een ander stramien gebruiken. 

—> Speel met de kleur van de katsuki’s! 

—> Ik gebruikte het oesterbedeltje als extra leuke touch, maar dit kan je ook weglaten of vervangen door een andere bedel naar keuze! 

—> Speel met de plaats en hoeveelheid van het bedeltje!
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