Haarspeld gedecoreerd
met kralen
Deze haarspeld is gedecoreerd met kralen
die zijn genaaid met sieradendraad in een
bloempatroon.

Inspiration: 15471
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Knip een stuk van 110 cm sieradendraad.
Rijg 4 kralen (4mm diameter) op het
draad met een sieradennaald en maak
een cirkel door de naald weer door de
eerste kraal te steken en het draad aan
te trekken.

Rijg de naald door de andere 3 kralen en
maak enkele knopen om vast te zetten.
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Maak de kralen vast op de speld zoals op
de foto. Trek goed aan en leg enkele
knopen.

Ga door op de voorkant van de speld.
Rijg 3 kleine 4mm kralen en 1 grote 5mm
kraal op het draad. En duw de naald door
de kraal links zoals op de foto te zien is.
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Rijg nu 3 kleine kralen op het draad en
duw de naald door de onderste kraal
zoals op de foto te zien is. Trek af en toe
goed aan zet vast door aan de onderkant
van de speld te naaien.

Maak nu een bloem met 1 grote kraal en
7 kleine kralen. Aan de linkerkant van de
bloem zijn 2 kralen op een rijtje. Duw de
naald door allebei die kralen. Rijd 2
kleine en 1 grote kraal op het draad en
duw de naald door de buitenste kraal.
Rijg nog 3 kleine kralen zoals in stap 5.
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Maak in totaal zes bloemen. Iedere
bloem bestaat uit 7 kleine kralen en 1
grote. Je hebt 3 kleine kralen en 1 grote
nodig voor iedere bloem, en dat
betekent dat iedere flower altijd bestaat
uit 7 kleine kralen.

Sluit af met 3 kleine kralen aan de
linkerkant, zoals aan het begin.
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Sjabloon

Duw de naald onder de speld door de
steken, om weer aan het begin uit te
komen en leg knopen om af te hechten.
Gebruik een beetje lijm om de uiteinden
goed vast te zetten.
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