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Burlap Bracelets 
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Pag.3 Armband met Roosjes 
Pag. 16 Armband met Rijgwerk en Kant 

Pag. 24 Armband met Strik 
 

 

Algemene Tips 
 Lees altijd eerst de hele werkbeschrijving door voordat je begint. Heb je 

hier geen zin in, neem dan tenminste de moeite om een aantal stappen vooruit 
te lezen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. 

 Voor deze ontwerpen kun je het beste een transparante rijgdraad gebruiken. 
Ik heb Fireline Crystal 0.08mm gebruikt. 

 Basisbenodigdheden naast je boodschappenlijstje(s) zijn: naald, draad, 
schaar, pincet en platbektang. 

 Gebruik en combineer de technieken van deze 3 ontwerpjes voor talloze 
andere leuke combinaties. 
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Armband met Roosjes 

 
Boodschappenlijstje: 
2 stroken jute afgewerkt met kant 

Miyuki-sluiting van 16 mm 
Fireline 

5-7 roosjes van 10 mm (rondellen van 8 mm zijn ook leuk om te gebruiken) 
Kettingmateriaal met gesloten schakels, ongeveer 30 cm 

Glasparels 3 mm (blauw) en 4 mm (wit) 
Seedbeads (rond) 11/0 en 15/0 
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Leg de 2 stroken jute op elkaar.  
Maak vanuit het midden een verdeling van de roosjes over de gewenste lengte en 
naai de roosjes vast aan de 2 lagen jute, zodat deze stroken hierdoor ook gelijk aan 

elkaar gezet worden. 

 
Bepaal vanuit het midden de exacte lengte van je armband. Vouw het teveel 

aan lengte van beide stroken naar binnen, dus tussen de armband, zodat je er niets 
meer van ziet. Omdat jute erg rafelt, mag je best een ruime naad aanhouden. 

(zie  foto op pag. 19) 
 

Naai de naadjes van beide stroken en van beide kanten met kleine stiksteekjes vast 
en tegen elkaar.  

 

Nu gaan we het slotje bevestigen. Hiervoor gebruiken we een Miyuki-sluiting. 
Deze sluitingen zijn eigenlijk speciaal ontworpen voor peyote-armbanden, maar ik 
zag ze als prima oplossing voor bead embroidered armbanden zonder harde kern. 
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Zet een randje opstaande sead beads 11/0 op een uiteinde van de armband. Dit 
randje opstaande kraaltjes zet je precies op het stukje kant in het midden van het jute 
en dit randje opstaande kraaltjes wordt ook ongeveer net zo breed als het dat stukje 

kant. 

 
Tip!: Als je niet weet hoe je zo’n randje maakt, kun je voor een uitgebreide 

beschrijving mijn ring-tutorial raadplegen waar ik stap voor stap uitleg hoe je dit doet 
(vanaf pag.5 ): https://mirlady.files.wordpress.com/2011/05/free-tutorial-beadwork-

ring.pdf 

Een korte en snelle beschrijving kun je ook in deze werkbeschrijving vinden vanaf 
pag. 9. 

 

Maak dit randje opstaande kraaltjes niet breder dan je slotje. Dit kun je 
eenvoudig meten door het buisje van de sluiting tegen het randje opstaande kraaltjes 

te houden. 

 

 

https://mirlady.files.wordpress.com/2011/05/free-tutorial-beadwork-ring.pdf
https://mirlady.files.wordpress.com/2011/05/free-tutorial-beadwork-ring.pdf
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Schuif nu het buisje over je kralen, zodat het randje kralen verdwijnt in het buisje. 
Doe dit voorzichtig en met beleid!  

 

 
 

Dit kan even een gepruts zijn. Zorg ervoor dat (alleen!) de draden door het 
gleufje gaan, dan trek je het buisje soepel over de kralen heen. Als je dan nog 

weerstand voelt, dan blijft het buisje waarschijnlijk op een draad haken. Dus niet 
doortrekken, dan trek je hoogstwaarschijnlijk je draad kapot! 
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Als het buisje over de kraaltjes is getrokken, ziet dit er zo uit:  
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Nu kunnen we het buisje sluiten. Neem een platbektang en buig het klepje dicht. 

 
 

Bevestig op dezelfde manier aan de andere kant van de armband de andere helft 
van de sluiting. 
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Als de sluiting is bevestigd kun je een opstaande rand van seed beads gaan zetten 
op de armband. Dit wordt de basis voor het ‘schulprandje’. 

 

 

Hoe maak je een opstaande rand van seed beads? 
Draad aanhechten. 

1 kraal aanrijgen en je naald door beide lagen jute steken. Niet door het kant! 
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Vanaf de voorkant de kraal van onder naar boven met je naald oppakken en je 
draad erdoor heen trekken. 

 

 
 

 

De draad licht aantrekken en je kraal staat! 
Het is zoals een festonsteek, maar dan met een kraal ertussen. 

Gaat je kraal niet staan, maar liggen, dan heb je de kraal van “boven naar 
onder” opgepakt. 
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Randje klaar? Dan beginnen we aan het volgende randje. 

 
 

Als je je opstaande rand klaar hebt, kom je met draad boven de laatste kraal uit. 
Om met het schulprandje te kunnen beginnen, moet je draad onder de kraal 

uitkomen. Steek dus wat ‘heen en weer’ zodat je draad onder de kraal uitkomt. 
Daarmee fixeer je trouwens meteen die laatste kraal. 

 Rijg 3 seed beads 11/0 + 1 glasparel 3mm + 3 seed beads 11/0 aan. 
 Tel 5 kralen verder (dus de 6de kraal vanaf links) en steek naald en draad 

in van onder naar boven. 
 Rijg nu zigzaggend door de kralen 3 kralen terug. Dus: naar beneden, 

naar boven, naar beneden. 
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Je bent –wanneer je 3 kralen terug geregen hebt - nu op het punt om een nieuw 
lusje te maken. 

 



©2015-2016 Mirlady® Jewel Art - Miranda Groenendaal 
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, mondeling, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Alle uitgaven staan geregistreerd en mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Sieraden, te koop aangeboden en vervaardigd aan de hand 
van en/of n.a.v. deze werkbeschrijving, dienen, ten tijde van het aanbod, een verwijzing te hebben naar de ontwerpster en de merknaam. 

 pag. 13 

 

Herhaal deze stappen totdat je de hele lengte van de armband hebt gehad, dan 
kan je je draad afhechten. 

 
 

Als laatste zetten we het kettingmateriaal op de armband. 

Verdeel naar eigen inzicht de ketting over de armband. 
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Fixeer telkens1 schakel op de gewenst plek door deze met een aantal steekjes goed 
vast te zetten aan de 2 lagen jute. 

 
 

Om de draad die het kettingmateriaal op zijn plaats houdt te verbergen, zetten we 
op de schakel nog een pareltje van 4mm. 
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Klaar!  
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Armband met rijgwerk en veel kant 

 

Boodschappenlijstje: 
2 stroken jute afgewerkt met kant 

Miyuki-sluiting van 16 mm 
Glasparels of bicones 4 mm 

Kant, licht gerimpeld en bestaande uit 3 laagjes 
Lint in bladervorm 

Seedbeads (rond) 11/0 en 15/0 
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Deze armband beginnen we met een stukje rijgwerk. 

 
Dit stukje rijgwerk mag (iets) korter worden dan de lengte van je armband wordt. 

Dat heb ik ook gedaan en dat geeft juist een leuk effect! 

Voor dit stukje rijgwerk hebben we de volgende kralen nodig: 
4mm parels of bicones, seed beads 11/0 en 15/0 
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Dit stukje rijgwerk rijg je met dubbel draad. Knip een extra lange draad en 
vouw deze dubbel zodat je het midden van je draad kan bepalen. De eerste kralen 

die je aanrijgt, rijg je door naar het midden. Je zet dan ook het rijgwerk voort 
vanuit het midden. Zo heb je nu 2 draden gecreëerd die in het schema 

aangegeven worden als een rode en groene lijn. 

Volg en herhaal het schema vanaf de 2de stap tot je de gewenste lengte hebt 
bereikt. Je kan de draden dan afhechten. 

 

 

  

Stap 1                        Stap 2                        Stap 3     

 
 

 

Nu heb je eigenlijk al een leuke armband!  
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Pak de strook jute waar het kant in het midden zit. Naai daar met kleine 
stiksteekjes het blader-lint op vast. 

 
Pak nu de andere strook jute erbij, bepaal globaal de maat en vouw de randen 

naar binnen. 
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Neem de onderste strook jute en het stuk kant. 

 
Vouw het kant aan 1 rand 2x maal om. Leg het kant een stukje over de strook 

jute heen en naai het kant in de hele lengte vast aan de strook jute. 
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Voordat je aan het andere uiteinde ben, bepaal je de exacte maat van je 
armband. 

 
Knip eventueel het teveel aan kant weg, maar houdt rekening met het zoompje! 

Dus ruim afknippen! 

Het kant 2x en het jute1x omvouwen en vastzetten. 
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Sluitingen bevestigen en kantjes afwerken zoals beschreven vanaf pag. 4 van deze 
werkbeschrijving. 

Als de sluitingen zijn bevestigd, kan je het rijgwerk op de armband zetten. 

 
Gebruik de rijggaten in de parels om het rijgwerk op het jute te naaien. Naai 

door alle lagen stof heen voor een stevige en stabiele bevestiging. 
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Draden netjes afwerken en… 

Klaar! 
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Armband met Strik 

 
Boodschappenlijstje: 
2 stroken jute afgewerkt met kant 

Miyuki-sluiting van 16 mm 
Glasparels en/of bicones 3 mm 

40 cmTule 
1 meter Lint  
20 cm Kant 

1 roosje of grote kraal 
Drukknoopsluiting 
Seedbeads  15/0 
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Neem het tule en het lint. Maak een strik van beide tegelijk op zo’n manier dat 
er aan 1 kant van de strik voldoende lengte lint overblijft om later door de armband 

te weven. De richtlijn is minimaal 2 x de lengte van de armband. 

Modelleer de strik. 

 
Neem de drukknoopsluiting en naai het deel met het knopje op de knoop van de 

strik vast met meerdere steekjes. 

 
Naai echt een aantal malen door de knoop van de strik, zodat de strik niet meer 

los getrokken kan worden. 
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Natuurlijk ziet dat er niet zo erg netjes uit met die draadjes….. 

 
 

Neem het lange stuk lint en wikkel deze 2 x om de knoop van de strik. 
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Haal het uiteinde van het lint 1 x door de wikkel heen en trek het lint 
voorzichtig aan. 

 
Eigenlijk maak je nu een knoopje wat we extra fixeren door daar nog een roosje 

of kraal op te zetten. 

 
Probeer bij het vastzetten van het roosjes je draad in de knoop te houden, zodat je 

achterkant netjes en zonder zichtbare draden blijft. 
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Neem het strookje kant en de strook jute die als onderste laag van de armband 
gaat dienen. Leg deze stroken op elkaar en vouw het uiteinde naar binnen. 
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Neem de strook jute voor de bovenste laag, vouw het einde naar binnen en leg dit 
op de 2 andere stroken. 

 
 

Zet de uiteinden en de naadjes met een klein stiksteekje vast. 
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Pak nu de strik erbij en weef het lange stuk lint van de strik door de openingen 
van het kant. Dit gaat het beste met een pincet. 

 
 

Het lint helemaal doortrekken totdat de strik netjes aansluit tegen de kant. 
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Om de strik en het lint op zijn plaats te houden, fixeren we de strik met een paar 
steekjes onder de ‘vleugel’ van de strik, zodat je daar niks van ziet. 

 
 

Nu kun je de maat van de armband bepalen, de naden van de andere kant 
omvouwen en afwerken. Naai tijdens deze afwerking het andere deel van de 

sluiting tussen de stroken. 
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Picootjes maken 
Rijg 4 parels aan 

 
Rijg 1 x helemaal rond. 

 
Met de kralen die we nu gaan aanrijgen, maken we een kruisje over de kralen. 

Rijg aan: 1 bicone, 1 seed bead , 1 bicone 
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Steek naald en draad in de tegenoverliggende kraal op zo’n manier dat de kralen 
er diagonaal bovenop komen te liggen. 

 
Rijg 1 bicone aan 

 
Draad door de seedbead rijgen. 
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Rijg de laatste bicone aan en steek je naald door de parel waar je je kruis bent 
begonnen. 

 
Het picootje kun je nu vastzetten op de armband. Gebruik hiervoor de rijggaten 
van de parels en naai de picootjes vast door naald en draad door alle lagen stof van 

de armband te steken, waardoor de lagen direct aan elkaar gezet worden. 

Maak zoveel picootjes als je zelf leuk vindt. 
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Als je alle picootjes erop hebt gezet, is je armband 

Klaar! 
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