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Easy & Low Budget Beading 
Schattig Armbandje   

Boodschappenlijstje:  
2 stukjes Ultra Suède 2,5 x 3,5cm 
1 stukje Stiff Stuff 2,5x 3,5cm 
Seed beads 11/0  en 15/0, van beide 1 kleur 
1 Cabje van 13x18mm 
2 st. 2-hole cabjes 6mm 
10 bloempjes 6mm 
2 parels 6mm 
2 eye pins 
6 splitringen 6mm 
2 jumpringen 4mm 
6 kleine filigraan elementjes 
1 slotje , eventueel een verlengkettinkje 
 
Verder heb je nodig: 

Schaar, draad, naald en een elastische lijm 
Tip!  Lees de tutorial voordat je begint eerst helemaal door. Je weet dan wat de volgende stap zal zijn 
en dat voorkomt vergissingen. 
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Plak de cabochon met een heel klein beetje lijm in het midden van het stukje suède. 

Plak dan met een heel klein beetje lijm de suède met cab op het stukje Stiff Stuff . 

Omranden 

 

We gaan de cabochon omranden met behulp vanPeyote met kralen in maat 11/0 en 15/0. 
We beginnen daarvoor met een rand van kraaltjes 11/0 in een even aantal om de cabochon de borduren. 

We rijgen en zetten steeds 2 kraaltjes tegelijk vast… 
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Steken dan 3 kraaltjes terug… 

 

…en rijgen ons draad door de laatste 3 kraaltjes. 
Rijg nu weer 2 kraaltjes aan en zo verder totdat je helemaal rond de cabochon bent. 
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De 2de en 3de rij rijgen we in peyote om de cabochon. 
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De 4de en tevens laatste rij rijgen we in peyote in 15/0 om de rand daarmee te sluiten. 

 

Kleinere cabjes plaatsen 

 

We zijn klaar met het omranden van de cabochon. 
Nu kunnen we de 2-hole cabjes van 6mm tegen de smalle kanten van de cabjes - met een heel klein beetje 

lijm - plakken zoals op de foto. 
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Als de lijm droog is, zet je de cabjes met je draad vast door gebruik te maken van de 2 rijggaten. 

 

Borduur nu een randje van 15/0 kraaltjes om het cabje heen: 

*2 kraaltjes aanrijgen en vastzetten – 3 kraaltjes terugsteken -  en je draad nogmaals door de laatste 3 
kraaltjes rijgen – Vanaf * herhalen totdat je helemaal rond bent. 
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Nu kunnen we de bloempjes tussen de cabjes gaan zetten. De plaatsen waar de bloempjes komen worden 
aangegeven met een rode stip. 

 
De bloempjes worden vastgezet met een pareltje van 2 mm en daar bovenop een rocaille 15/0 

Je rijgt dus aan: bloempje – pareltje –rocaille 
Je steekt terug door: pareltje – bloempje. 
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Als eerste zet je een bloempje boven en onder vast… 

 

 

 

Als laatste plaats je het middelste bloempje. 
Omrand het 2de cabje op dezelfde manier en plaats de bloempjes. 
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Tip! 

 

Omdat je de bloempjes niet strak tegen de stof kan naaien, kunnen de bloempjes ‘wiebelig’ op je werk liggen. 
Dit kun je voorkomen door een klein drupje lijm op de onderkant van de bloempjes te gebruiken net 

voordat je deze definitief vastzet met draad. 

Afwerking 

 

Als beide kanten bloempjes hebben, kunnen we aan de afwerking gaan beginnen. 

Je kan nu de stof langs je werk voorzichtig weg knippen. 
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Als we de cabjes rondom netjes hebben uitgeknipt, plak je je werk op het 2de stukje Ultra Suède. 

Even laten drogen om daarna de overtollige suède langs de randen af te knippen. 

 

De randjes sluiten we met een opstaand kralenrandje van 15/0 rocailles. 
Daarvoor rijg je 1 kraaltje aan en steek je naald door de lagen stof van voor naar achteren zoals op de 

foto. 
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Breng de naald weer naar de voorkant van je werk en rijg door het kraaltje van onder naar boven. 

 

Draad voorzichtig aantrekken en je hebt een opstaand kraaltje langs je werk. 

Ga zo helemaal rond, maar vergeet niet om in het midden van de 6mm cabjes een 11/0 kraaltje te 
plaatsen die we als aanhechting voor een jumpring gaan gebruiken. 
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Aanhechtingspunten maken  
Om de filigraanornamentjes te kunnen bevestigen aan ons kralenborduurwerk is het noodzakelijk dat we 

aanhechtingspunten maken voor de ringen. 

 

Wanneer je met de afwerkingsrand halverwege het kleine ronde cabje bent, draai je je werk om en rijg je 
een 11/0 kraal aan. 

Steek naald met draad terug in de een na laatste kraal van de opstaande rand. 

 

Steek daarna van onder naar boven door de laatste kraal, zoals de foto’s laten zien. Ga zo nog 1-2 
keer rond om de 11/0 kraal goed vast te zetten. 
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Tip! 
De grote merken van seed beads staan erom bekend dat hun kleine kraaltjes vrijwel allemaal gelijk en even 
groot zijn. Ondanks de goede kwaliteit kan het soms voorkomen dat er toch een ‘onk’ kraaltje tussen zit of 
een kraaltje wat net een fractie afwijkt. Omdat het hier millimeterwerk betreft, is het verstandig om er eerst 

zeker van te zijn dat het ringetje door de kraal past die je als aanhechtingspunt wilt gaan gebruiken.  

 

Hervat de afwerking van de rand en vergeet niet om aan de andere zijde ook een aanhechtingspunt te 
maken. 

 

Lengte bepalen en op maat maken 
Je kralenwerkje is nu klaar. De band maken we van filigraanornamentjes en enkele eyepins waar we 

kralen opzetten. 
Hoeveel ornamentjes je gaat gebruiken of hoeveel kralen je op een eyepin zet, wordt bepaald door de 

lengte van de band. Het is dus aan jou hoe je dit verdeeld. 

Tip 
Gebruik en speel met (extra) 11/0 kraaltjes op de eyepin om aan een exacte lengte te komen. 
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Als je de lengte (incl het slotje) hebt bepaald, kun je de kralen(kapjes) op de eyepin zetten en deze afwerken 
met een oogje. 

Let er daarbij goed op dat de oogjes gespiegeld zijn aan elkaar, zoals te zien op de foto, anders gaan de 
ornamenten ‘draaien’ en valt de armband niet mooi om je pols. 

 

Zet nu aan beide oogjes een filigraanornamentje. 
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Draai nu aan beide kanten een splitring aan het ornamentje. 

Als er verlenging nodig is, draai je nog een ornamentje aan de splitring waarna je aan dat laatste 
ornamentje ook weer een splitring draait. 

Je band eindigt dus altijd met een splitring. 

 

De band zetten we met behulp van een jumpring vast aan het kralenwerk. 
Buig een jumpring open en haal deze door de aanhechtingskraal.  

 

Aan de jumpring kun je – als je dat leuk vindt – nog wat extra 11/0 kraaltjes zetten. 
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Haak dan de splitring van het bandje aan de jumpring en sluit de jumpring. 

Doe dit precies zo aan de andere kant van je kralenwerkje. 

 

 

 

Draai aan 1 kant het slotje aan de splitring. 

Je armbandje is nu klaar!   
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De splitring aan de andere kant dient als oogje voor je slotje. 

 

Heel veel plezier met je nieuwe creatie!  
 

Miranda 
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