
Inleiding 

 

De patronen in dit boek dienen van rechts naar links gelezen te worden. De meeste 

mensen zijn rechtshandig en zullen daarom ook aanrijgen met rechts en hun werk op 

dezelfde manier voor zich hebben liggen zoals op de schema’s vertoond. 

Ik werk zelf voornamelijk met de luxe materialen zoals Swarovski® en sterling zilver, 

maar dat is geen ‘must’ om met mijn patronen te kunnen werken. Ook het model van de 

kraal hoeft niet altijd exact hetzelfde te zijn. Zo kan in de meeste gevallen een 

Swarovski® bicone van 4mm makkelijk vervangen worden voor een ronde kraal van 

4mm. 

De cones gebruikt in dit patroon, kunnen vervangen worden door andere cones, mits de 

breedtemaat niet teveel afwijkt. De lengtemaat mag meer afwijkend zijn. 

 

Nog wat enkele tips; 

Koop je benodigdheden beter wat ruim in. Een kraal kan breken of je kan er laten vallen 

en niet meer terug vinden. 

Houd je stuk draad om af te werken niet te kort. 
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Collier Crystal Clear 

 

Boodschappenlijst voor een collier van ± 38cm. gemeten zonder sluiting. 

 

rocailles/seedbeads  maat 15/0 

rocailles/seedbeads (delica’s)  maat 11/0 

96 swarovski bicones 5301 3mm  

49 swarovski bicones 5301 4mm  

46 swarovski cone 5400 6,6x6mm          

C-lon garen D 

2 rijgnaalden (John James maat 13) 

 

-stap 1- Je begint met een swarovski 5400 die je aanrijgt op het midden van je draad. Rijg 

aan de onderste draad (dit is de draad aan de brede kant van de kraal) 4 seedbeads in 

deze volgorde; 1 x 11/0 en 3 x 15/0. Rijg de draad nu in een cirkel door de draad 

nogmaals door de eerste seedbead   te halen.  

-stap 2 -  Rijg nu aan; 1x bicone 3mm, 1 x seedbead 11/0 en 3 x seedbead 15/0. Schuif de 

kralen zo dicht mogelijk tegen het eerst gemaakte rondje en haal je draad nogmaals door 

de seedbead 11/0 die je zojuist hebt aangeregen. 

   

-stap 3 – Rijg aan de onderste draad; 1 x bicone 3mm en 1 x seedbead 11/0. Rijg aan de 

bovenste draad; 1 x seedbead 11/0, 1 x bicone 4mm, 1 x seedbead 11/0 



Neem nu een cone en rijg beide draden door deze kraal. De onderste draad van onder 

naar boven en de bovenste draad van boven naar beneden. Trek de draden zachtjes aan 

zodat je kralen netjes op elkaar aansluiten. Je zal nu al zien dat je rijgwerk iets 

‘rondtrekt’. Op die manier zal het collier automatisch mooi rond vallen op de hals en niet 

gaan kantelen. 

  

 

-stap 4- Rijg nu aan de onderste draad; 1 x seedbead 11/0, 1 x bicone 3mm, 1 x seedbead 

11/0, 3 x seedbead 15/0 en rijg je draad rond door nogmaals je draad te rijgen door de 

laatst seedbead 11/0 die je zojuist hebt aangeregen. 

 

-stap 5- Rijg daarna nog aan de onderste draad; 1 x bicone 3mm en 1 x seedbead 11/0. 

Rijg aan de bovenste draad; 1 x seedbead 11/0, 1 bicone 4mm en 1 x seedbead 11/0. 

Neem nu een cone en rijg beide draden door deze kraal.  

Stap 4 + 5 blijven herhalen totdat de gewenste lengte is bereikt. 

-stap 6-  Wanneer je de laatste cone hebt aangeregen, eindig je deze precies zoals je 

bent begonnen door de laatste seedbead 11/0 aan de onderkant van je werk te voorzien 

van een ‘picootje’. Je neemt de onderste rijgdraad vanuit de cone en steekt deze draad 

van rechts naar links in door de seedbead. Rijg vervolgens 3 x seedbead 15/0 aan om 

vervolgens  nogmaals door de laatste seedbead 11/0 te rijgen. 

 

-stap 7- Het collier is bijna klaar op een klein detail na. Voordat we daarmee verder 

gaan, rijg je aan elk van de losse draden een seedbead waar je 1 knoopje inlegt. Deze 

seedbeads worden later weer verwijderd, maar dienen nu even als stopper zodat je 

rijgwerk niet uit elkaar valt tijdens de laatste stap. 

-stap 8-  Neem een nieuwe draad die ongeveer 2 keer de lengte van het collier heeft. Rijg 

hier 1 seedbead aan en maak van deze seedbead op ongeveer 15-20cm een stoppertje 



door er eenvoudig 1 knoopje op te leggen. Deze kraal wordt later weer verwijderd. 

Rijg deze draad door de eerste cone van boven naar beneden en vervolgens door alle 

onderste kralen met uitzondering van de seedbeads 15/0 en de eerste en laatste 

seedbead 11/0. Aangekomen bij de laatste cone steek je draad van onder naar boven in. 

Meet je collier voor alle zekerheid nog een keer na, want door het inrijgen van de laatste 

draad wordt het collier iets korter! 

 

 

-stap 9- Neem een nieuw stukje draad van ongeveer 35cm en rijg dit door de eerste 

cone. Als het goed is, heb je nu aan beide kanten van het collier 3 onafgewerkte draden 

hangen. Aan de bovenkanten 2 draden en aan de onderkanten 1 draad. 

Verwijder de seedbeads die als stoppertje hebben gefungeerd. Rijg aan beide zijden 

aan de bovenste 2 draden 1 bicone 4mm en 1 bicone 3mm. Dit doe je ook aan de enkele 

onderste draad aan beide zijden. Neem nu van 1 zijde de 3 draden bij elkaar en rijg daar 

1 bicone 3mm aan. Doe dit ook aan de andere zijde en je collier is klaar om het af te 

werken met een sluiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crystal Clear met extra rand 

 

Boodschappenlijst voor een collier van ± 38cm. gemeten zonder sluiting. 

 

rocailles/seedbeads  maat 15/0 

ronde (sterling) zilveren kraaltjes 2mm 

110 swarovski bicones 5301 3mm  

62 swarovski bicones 5301 4mm  

47 swarovski cone 5400 6,6x6mm          

C-lon garen D 

2 rijgnaalden (John James maat 13) 

 

Een eerste variant op het eerste patroon is er één met een extra rand. Om dit collier te 

maken volg je de stappen 1 t/m 7 van patroon Crystal Clear en vervang je de seedbeads 

11/0 voor ronde kraaltjes van 2mm en gebruik je 43 cones. De overige 4 cones hebben 

we later nodig. Wanneer je stap 7 hebt afgerond, ziet je werk er zo uit; 

 

-stap 8- Neem een nieuwe draad, ongeveer 3 x de lengte van het collier, rijg 1 seedbead 

aan en leg 1 knoopje op de kraal op ongeveer 20cm van het draad om zo een stoppertje 

te maken. Rijg nu volgens het schema je draad door het collier.   

-stap 8a- Rijg nu aan; 1 x 2mm kraal, 3 x seedbead 15/0, 1 x  bicone 3mm, 1 x 2mm kraal, 

1 x seedbead 15/0. 



 

Rijg je draad nu terug door de 2mm kraal en de bicone 3mm. Rijg vervolgens aan; 3 x 

seedbead 15/0, 1 x 2mm kraal. Daarna rijg je de draad door de onderste seedbead van 

het eerstvolgende picootje. 

 

Herhaal stap 8a nu nog 9 keer. Daarna herhaal je stap 8a nog eens 9 keer, maar vervang 

je de 3mm bicone voor een 4mm bicone. Hierna voer je stap 8a 4 x maal uit en gebruik je 

de cone i.p.v. bicone. Je bent nu over de helft. Herhaal stap 8a nu nog 9 x met een 4mm 

bicone en daarna nog 10 x met een 3mm bicone. Je collier is klaar om af te werken. 

 
 

 

 

 

 



Crystal Clear met bloemkelkjes 

 

Boodschappenlijst voor een collier van ± 38cm. gemeten zonder sluiting. 

 

rocailles/seedbeads  maat 15/0 in 2 kleuren 

ronde (sterling) zilveren kraaltjes 2mm 

151 swarovski bicones 5301 3mm  

42 swarovski bicones 5301 4mm  

43 swarovski cone 5400 6,6x6mm  

7 bloemkelkjes van ± 13 x 10mm  (2 extra voor bijpassende oorbellen)       

C-lon garen D 

2 rijgnaalden (John James maat 13) 

 

Een tweede variant op het eerste patroon is er één met hangertjes en bloemkelkjes. Om 

dit collier te maken volg je de stappen 1 t/m 7 van patroon Crystal Clear en vervang je 

de seedbeads 11/0 voor ronde kraaltjes van 2mm en gebruik je 43 cones. Wanneer je 

stap 7 hebt afgerond, ziet je werk er zo uit; 

 

Neem een nieuw stuk draad van ± 80cm en maak op ongeveer 20cm een stoppertje van 

een seedbead. Zoek nu de middelste cone op en rijg je draad volgens schema 3 cones 

verder. 



 
 

-stap 9- Rijg nu aan; 1 bicone 3mm, 1 kraal 2mm, 1 bicone 3mm, 1 kraal 2mm, 1 

bloemkelkje, 1 kraal 2mm, 4 x bicone 3mm, 3 x kraal 2mm, 3 x seedbead 15/0. Rijg nu de 

laatste 3 aangeregen seedbeads rond om de laatst aangeregen kraal 2mm. Je hebt nu 

een picootje gemaakt. Maak nog 2 picootjes en zorg ervoor dat de 3 kralen waar de 

seedbeads omheen geregen zijn, netjes tegen elkaar aansluiten. 

 

Als je 3 picootjes hebt gemaakt, rijg je de draad terug vanaf de eerste kraal  dat geen 

picootje heeft t/m de eerste kraal  direct boven het bloemkelkje. Om deze kraal maken 

we ook weer een picootje en rijgen daarna de draad verder volgens het schema. 



 

De 1ste hanger van de 7 hangers met bloemkelkjes hebben we nu klaar. Hangers nummer 

2,3,4,5 en 6 worden, ten opzichte van de 1ste hanger, verlengd met 1 of meerdere 

combinaties van 1 bicone van 3mm en 1 kraal van 2mm. Rijg volgens de schema’s de 6 

resterende hangers en vergeet daarbij niet de picootjes te rijgen op de terugweg. 

 



 

Wanneer je de laatste hanger hebt geregen, rijg je de draad volgens bovenstaand 

schema door het rijgwerk, terug naar het midden waar de beide einden elkaar zullen 

treffen. Knoop de draden 3 maal en rijg, zo ver als mogelijk, 1 draad naar links en 1 

draad naar rechts volgens de schema’s. 

Neem een nieuw stuk draad en maak op ± 20cm een stoppertje.  

-stap 10- Rijg je draad, van boven naar beneden, door de eerste vrije cone naast de 

laatste hanger en rijg aan; 1  bicone 3mm, 3 x kraal 2mm, 3 x seedbead 15/0 –maak een 

picootje- Rijg aan; 1 kraal 2mm, 3 x seedbead 15/0 -maak een picootje- Rijg aan; 1 kraal 

2mm, 3 x seedbead 15/0 –maak een picootje- 

Rijg je draad terug door de 2 kralen zonder picootje en door de bicone. Rijg door naar 

de volgende cone en maak deze hanger nog 4 keer. 

-stap 11- we maken nu nog 3 kleine hangertjes op dezelfde werkwijze en aansluitend op 

de hangertjes uit stap 10.  

Rijg aan; 4 x kraal 2mm, 3 x seedbead 15/0, -maak een picootje- , rijg aan; 1 kraal 

2mm.Rijg terug door 2 kralen van 2mm en de cone. Herhaal stap 11 nog twee keer en 

maak in totaal 3 kleine hangertjes. 

-stap 12- Herhaal stap 10 + 11 aan de andere zijde van de hangers met bloemkelkjes. 

 



 

 

 

 

 


