
©2005-2009 Miranda Groenendaal www.jewel-art.nl 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de 

uitgever. 

Alle uitgaven staan geregistreerd en mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.  

Pag.1 
White Tears 

Ontwerp van Miranda Groenendaal 
 

Boodschappenlijstje voor patroon White Tears 
 

Afhankelijk van de lengte, maar tenminste: 
 

  ± 35 x Swarovski Bicone 3mm. In de gewenste kleur 

 ± 75 x Swarovski Bicone 4mm. In de gewenste kleur 

  ± 115 Miyuki drop beads van 4mm. In de gewenste kleur 

   Seedbeads in de gewenste kleur maat 11/0 
Nylondraad 0.20 
 

Stap 1 
 

Knip ongeveer 2 meter nylondraad af om het collier uit een stuk te kunnen rijgen.. Om niet te veel last te 
hebben van de lange draad, beginnen we vanuit het midden te rijgen. Voor het gemak maken we in het 

midden met 1 seedbead een ‘stoppertje’  zodat het rijgwerk aangetrokken kan 
worden zonder dat het verschuift. Als we de eerste helft hebben geregen, dat is na 8 of 9 keer het patroon 

geregen te hebben, haal je het stoppertje van je draad en rijg je de andere helft van het collier. 
 

Stap 2 
We beginnen met het rijgen van 5 seedbeads en 1 Bicone van 4mm. 

 
Dan halen we de draad nogmaals door de 5 seedbeads. 
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Stap 3 

 
Nu rijgen we eerst 4 seedbeads, 1 Bicone van 3mm. en 3 Miyuki Drops. 

Haal dan de draad nogmaals door de 3mm. Bicone. De drops zitten nu rondom de bicone geregen.  
Rijg nu 1 seedbead aan en rijg de draad nu door 3de seedbead.  

 
Als het al niet uit zichzelf is gebeurd, zal je het kleine stukje rijgwerk, de drops en de 3mm. Bicone, een 

halve slag moeten draaien om dit stukje rijgwerk  mooi hangend en glad te krijgen. 
Het ziet er dan zo uit: 

 
Rijg nu 2 seedbeads en 1 Bicone van 4mm. aan. Rijg daarna de draad nogmaals door de 5 seedbeads zoals 

aangegeven op het patroon 
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Je rijgwerk ziet er nu zo uit: 

 
 

Stap 4 
Stap 4 is vrijwel gelijk aan stap 2, maar in stap 4 wordt de 3de seedbead vervangen door een Miyuki 

Dropbead. 
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Stap 5 
Stap 5 is gelijk aan stap 3 
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Stap 6 

 
Wanneer je klaar bent met stap 5 is het patroon voltooid. Voor het collier maak je 17 x keer het patroon 
(stap 2 t/m 5). Natuurlijk kun je het collier langer maken door meer dan 17 x keer het patroon te rijgen. 

Als laatste stap ben ik geëindigd met 2 x stap 2 te rijgen: 
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