DHZ Patroon 3
Geregen Parel / Rocaille Ketting
Benodigheden:
145 parels 6 mm
145 parels 4 mm
1 zakje rocailles (10 gram)
1 slotje
2 kalotjes
2 ringetjes
Nylondraad 0.25 mm
Rijgnaald
2 knijpkralen
verlengketting

Werkomschrijving:
Knip ong. 2 meter van de klos nylondraad, bevestig dit aan een naald.
Bevestig een kalotje met knijpkraal aan het begin van de nylondraad.
Rijg 1 parel 4 mm, 3 rocailles , 1 parel 6 mm , 3 rocailles en steek de draad door de
1e 4mm parel. Hierbij heb je een rondje gemaakt met de klok mee. Dit blijf je doen.
Doordat je door een 4mm parel hebt geregen, rijg je eerst een 4 mm parel en daarna weer 3 rocailles.
Steek nu door de 6 mm parel, rijg een 6 mm parel en daarna weer 3 rocailles.
Nu steek je door de 4 mm parel, maar dan kies je de meest linker parel.(ligt ook iets hoger dan de andere)
Je rijgt weer een 4 mm parel en 3 rocailles.
Daarna steek je door de meest linker 6 mm parel, rijgt een 6 mm parel en daarna weer 3 rocailles.
Dit blijf je herhalen, totdat de ketting op de gewenste lengte is.
Denk eraan dat je steeds je draad goed aantrekt, zodra de kralen mooi aan elkaar sluiten.
Deze ketting wordt ook erg leuk als je verschillende kleuren gebruikt.
Bijvoorbeeld lichtblauwe 4 mm parels, donkerblauwe 6 mm parels en blauwige rocailles.
Voor een armband heb je ongeveer 60 parels per maat nodig en 5 gram rocailles.
Je begint met ong. 2 meter draad, maar daar kan je niet de hele ketting mee maken.
Hecht de draad af door terug te steken in je werk. Maak een knoopje om de draad heen. Steek
weer door een kraal en maak weer een knoopje. Voor het aanhechten van de draad doe je eigenlijk
hetzelfde. Je begint een paar centimer vanaf de bovenkant weer draad door kralen te steken en knoopjes
te maken. Daarna steek je door de kraal waar je weer moet beginnen.
Veel plezier met het maken. Deze ketting werkt verslavend.
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