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Free Tutorial Beadwork/ Bead Embroidered Ring 

Algemene werkbeschrijving met voorbeelden 

 

Algemeen Boodschappenlijstje: 

1 basis voor de ring 

Ultra Suède 

Fire Line 0.08 Crystal 

seedbeads 15/0 

Kraal of plaksteen voor het midden 

allerlei kraaltjes, bloempjes, drops of staafjes om op te werken 

schaar 

naald 

potlood en stevig papier 

 

 

Maak een mal van de ring en teken de mal in tweevoud over op de Ultra Suède: 
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Knip beide patronen uit langs de buitenrand van de lijn. 

Meet op 1 patroon het midden uit en plak de kraal ( roze jade ) in het midden en laat even rustig 

drogen: 

 

Wanneer de kraal vastzit: Neem een stuk draad van ongeveer 1.20m lang. Met deze lengte kun je in 

een keer de hele ring maken en is aan- en afhechten niet nodig. 

Hecht de draad aan en rijg van onder naar boven de kraal, de Swarovski Margarita en seedbead 15/0 

aan. Rijg terug door de margarita en de kraal. Leg een klein knoopje aan de achterkant en onder de 

kraal en herhaal dit nog 1-2 keer. Dit voorkomt dat je opgenaaide kraal gaat zwabberen op je ring. 

 

Wanneer je er zeker van bent dat de kralen goed vast zitten, begin je rondom de Jade op te werken 

met lucite bloempjes en andere kralen. Je gaat rond tot je het gewenste resultaat hebt bereikt. Ook 

hier is het verstandig om je opgenaaide kralen meer dan 1 x vast te zetten. 
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Als je tevreden bent, kun je het ontwerp op de ringbasis gaan plakken. Om een strak resultaat te 

krijgen, zetten we het ontwerp in eerste instantie alleen vast in het midden van de ring. 
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Even laten drogen en als het ontwerp op de basis vast zit, gebruiken we wat lijm op de zijkanten van 

de ringbasis en trekken als het ware de zijkanten er strak overheen: 

 

Zoals je ziet is er een overtollige rand Ultra Suède. Deze rand knippen we grotendeels voorzichtig 

weg en zorgen ervoor dat er nog een klein randje van 1-2mm overblijft: 

 

Nu kunnen we het tweede stukje Ultra Suède aan de binnenkant van de ring plakken. Dit kan in één 

keer en zodra de suède vast zit, knippen we hier ook de overtollige rand stof weg: 
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Nu is je ring klaar om af te werken. 

Pak de draad en naald weer op en rijg 1 kraaltje aan. Steek de naald van achter naar voren in door de 

2 lagen suède: 

 

De draad zachtjes aantrekken totdat de kraal op de rand ligt. Rijg nu nogmaals van achter naar voren, 

maar dan alleen door de kraal: 

 

Draad helemaal doorhalen en voorzichtig aantrekken zodat de kraal rechtop gaat staan: 

 

Rijg nu een nieuwe kraal aan je draad en steek weer van achter naar voren in door de 2 lagen Suède: 
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Steek naald en draad nu weer van achteren/onderen naar voren/boven in:

 

Draad zachtjes aantrekken tot ook deze kraal gaat staan op de rand: 

 

Op deze manier werk je de hele rand af. 

Heb je de laatste kraal aangezet, dan steek je naald en draad – voor een mooie sluitende afwerking- 

van boven naar beneden in de eerste kraal: 
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Draad voorzichtig aantrekken om het geheel sluitend te maken: 

 

 

Draad afwerken en klaar is je ring!  

Meer voorbeelden: 
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