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Werkbeschrijving Shabby Chic armband 

 

In deze werkbeschrijving kun je kennismaken met mijn manier van werken en kun je leren hoe je op 

een eenvoudige manier een prachtig sieraad kan creëren.  Om met deze werkbeschrijving aan de slag 

te kunnen, ga ik ervan uit dat je over een basiskennis sieraden maken, bead embroidery en peyote 

beschikt. Heb je deze basiskennis niet, raadpleeg dan mijn blog – http://mirlady.wordpress.com – 

waar je 2 tutorials kunt vinden over bead embroidery. Op Google kun je tientallen beschrijvingen 

vinden over het omranden van cabochons d.m.v. peyotesteek. 

Aan de slag 

We beginnen met het maken van het ornament voor de armband. 

Daarvoor hebben we als eerste nodig: 1 klein lapje ultra suède, het kleine stukje stiff stuff en 1 

cabochon. Plak de cabochon met wat lijm in het midden van de suede en plak daarna deze 

combinatie op de stiff stuff. 

 
Omrandt de cabochon met lichtroze delica’s 11/0 van Miyuki. Bouw de rand naar boven op door nog 

3 x rond te gaan met de roze delica’s in peyote. Sluit de omranding door nog 1 x rond te gaan in 

peyote met de vergulde seed beads 15/0. 

De omranding is nu klaar. Knip het overtollige suede en stiff stuff weg vlak langs je kralenrijgwerk en 

plak je omrandde cabochon op het tweede stukje suede. 

 
Even laten drogen en knip dan opnieuw het overtollige suede weg. De cabochon is nu klaar om af te 

werken met een sierrandje. 

http://mirlady.wordpress.com/
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De afwerking is dezelfde als gebruikt bij het afwerken en sluiten van een ‘Bead Embroidered’ 

armband.  

In de afwerkrand voor deze cabochon nemen we – om de rand extra sierlijk te maken -  bij elke kraal 

een extra kraaltje mee. 

 
Afwerken doen we met de roze gemarmerde Toho’s 11/0. Begin de eerste kraal van de afwerkrand 

zoals je gewend bent. Daarna rijg je eerst een verguld 15/0 kraaltje aan en daarna een 11/0 roze 

Toho. Het vergulde kraaltje laat je voor wat het is en je haalt je draad alleen terug door de 11/0 roze 

Toho. 

 
De vergulde kraaltjes gaan nu vanzelf tussen de Toho’s in rechtop staan. 

De cabochon helemaal op deze  manier afwerken/sluiten, daarna de draad afhechten. 
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De eerste cabochon is klaar en kan nu in het midden op het ornament geplakt worden.  

  
Even rustig laten drogen. 

Als de cabochon niet meer kan verschuiven op het ornament, kun je het ornament gaan plakken op 

een strook ultra suede. 

Meet van een strook suede het midden uit, waar het ornament moet komen . Vul het middelste 

‘holle’ gedeelte van het ornament en de twee ‘holle’ uiteinden van het ornament met lijm en plak de 

strook ultra suede tegen het ornament. 

 

 

Even rustig laten drogen, toch zeker 30 minuten. Na 30 minuten plak je de strook Stiff Stuff met een 

paar tipjes lijm onder het suede. 

De basis voor de armband is klaar en kun je nu gaan opwerken. 
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Voordat je verder gaat, ga je eerst de maat van je armband bepalen, want alleen dan kun je een 

goede vlakverdeling/evenwicht in je armband creëren. Om je een idee te geven: In dit voorbeeld is 

de lengte van het suede exact 15cm. Na afwerking en het bevestigen van de sluiting is de armband 

18cm. Ik heb een polsomtrek van 17cm en de armband zit mij als gegoten. Mocht je twijfelen over de 

exacte lengte, hou hem dan liever ietsjes korter, want dat kun je eventueel opvangen met een 

ringetje of verlengkettinkje. 

Als je dat gedaan hebt, kun je gaan bepalen waar de cabochons moeten komen en de ornamentjes. 

Plak de cabochons aan weerskanten van het ornament op het suede. Houdt met het plakken er 

rekening mee dat de cabs worden voorzien van een rand delica’s en zoetwaterparels. 

 
Als je cabjes geplakt zijn, gaan we deze op dezelfde manier omranden zoals we met de eerste 

cabochon hebben gedaan: 1 x omkralen met delica’s, 3 x rond in peyote en sluiten met 1 ronde 

vergulde delica’s in peyote. 

Als je cabochon omrandt is met seed beads, gaan we een sierlijke rand van parels en vergulde 

kraaltjes om de cabochon leggen.  

Omrandt de cabochon door telkens 1 parel + 1 vergulde seed bead aan te rijgen en vast te zetten. Dit 

doe je op dezelfde manier zoals je een rand seed beads om een cabochon legt. Herhalen tot je 

helemaal rond bent. 

 

Ik adviseer om de omranding te beginnen tussen de cabochon en het ornament, want mocht het je 

niet lukken om exact uit komen, dan kun je sjoemelen en dit later ‘verstoppen’ onder het satijnen 

roosjes wat we in een later stadium op deze plek zullen aanbrengen. 
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Als beide cabjes zijn voorzien van een rand zoetwaterpareltjes kunnen we aan de uiteinden van de 

armband de 2 kleine brasse ornamentjes plakken. 
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Voordat je de ornamentjes plakt, houdt dan rekening met de gewenste lengte van je armband. 

Gebruik alleen op de bredere delen een klein beetje lijm. Eventjes laten drogen en daarna de 

ornamentjes op de smalle delen vastzetten met garen. Gebruik hiervoor garen in een kleur die zo 

dicht mogelijk bij de kleur van het ornamentje ligt. 

Ik heb Fire Line Crystal gebruikt en dit is nauwelijks zichtbaar. 

 

Als je de ornamentjes hebt vastgezet, kun je de vorm van de armband gaan uitknippen.  Volg de 

lijnen van de armband met een zacht potlood. Als je tevreden bent en je rondom even breed bent, 

kun je de overtollige suede en stiff stuff wegknippen. Knip binnen je potloodstreep, want anders heb 

je kans dat je die blijft zien! 

Vind je het eng om zo’n vorm uit te knippen, kun je natuurlijk altijd een rechte band maken. 

Nu is de armband zo ver om de roosjes, het strikje en de druppelparels toe te voegen op de plaatsen 

zoals te zien op onderstaande afbeelding: 
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V.l.n.r. is de volgorde: roosje – roosje met druppelparel – strikje met druppelparel – roosje met 

druppelparel – roosje.  

Naai de roosjes op met  meerdere steekjes, daarmee voorkom je dat ze uit model raken wanneer de 

armband al een paar keer is gedragen. ( mouwen kunnen er overheen schuiven etc. etc. ) Zet ook de 

strik vast met een aantal steekjes, zodat je deze niet meer los kan trekken. 

 

 

Als de roosjes, parels en strik goed vast zitten, kun je de armband gaan afwerken. 

Plak de 2de strook suede aan de achterkant van je armband. 
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Even laten drogen, overtollige suede wegknippen en sluiten/afwerken met een rand roze 

gemarmerde Toho seeds 11/0. 

 

 

Als je de armband hebt gesloten, maak je er een ‘kanten randje’ aan d.m.v. gekraalde picootjes. Dit 

doe je heel eenvoudig  door zigzaggend door de afwerkrand te rijgen, telkens met 3 kraaltjes 15/0. 
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Voor de binnenste rand picootjes rijg je telkens 3 seed beads 15/0 aan in de kleur crème. Voor de 

buitenste picootjes rijg je 1 crème, 1 verguld, 1 crème aan.  

 

Ga zo helemaal rond 
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Je kan de armband zo laten of je kan er nog een extra rand kralen omheen zetten voor het echte 

Shabby Chic effect. Tussen de vergulde seed beads rijg je een bicone. 
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Je rijgt dus van seed bead naar seed bead met telkens een bicone er tussen en zo helemaal rond. De 

ruimte tussen de vergulde seed beads zijn net geen 4mm en om te voorkomen dat de rand door 

ruimtegebrek gaat schulpen, moet je ruimte creëren. 

Dat doe je heel eenvoudig door in de ‘binnenbochten’ geen bicones tussen de vergulde seeds te 

rijgen, maar door een aantal – 2 of 3  - vergulde seeds bij elkaar te rijgen. 

 

In de armband zitten 4 ‘binnenbochten’ waar je met de ruimte kan ‘rommelen’. Benut ze! Misschien 

moet je wat passen en meten en een keer een stukje overdoen om goed uit te komen. Zo dacht ik 

hier voldoende ruimte te scheppen door 2 vergulde kraaltjes bij elkaar te rijgen, maar ik had net een 

beetje ruimte tekort. Ik heb het stukje uitgehaald en toch 3 vergulde seeds bij elkaar geregen. Zoals 

je ziet, zit er nu wat ruimte tussen de seeds, maar als je de armband draagt, valt dat helemaal niet op 

in tegenstelling tot een rand waar een knik in zit. 

 

Nu alleen nog de sluiting bevestigen, de lintjes van de strik op maat afknippen en je armband is klaar! 
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Je kan op de afgeknipte randen van het lint nog een drup fray check tegen het rafelen gebruiken. Heb 

je dat niet, kun je rafelen ook tegengaan met een miniscuul drupje secondelijm of transparante 

nagellak. 

 

Veel plezier met het dragen van je Shabby Chic Armband! 

 

 


