Rijgen volgens patroon
Patroon #1 (zig zag patroon)

Wat u nodig heeft:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1 zakje buisjeskralen (15 gram)
2 zakjes rocailles 4 mm maat 6/0 (30 gram)
1 zakje rocailles 2 mm maat 11/0 (30 gram)
15 meter aculon (gecoat metaal) draad (6 x 2,5 meter)
4 knijpkralen van 3 mm (verkrijgbaar per zakje)
4 verbergers #5 voor 3 mm knijpkralen
(verkrijgbaar per zakje)
slotje
verleng ketting (verkrijgbaar per meter)
2 splitsringen 6 mm (verkrijgbaar per zakje)

Stap 1
Rijg een 4 mm rocaille, een buisje, 2 stuks 4 mm rocailles
en 10 stuks 2 mm rocailles op een draad van +/- 2,5 meter

(u zult waarschijnlijk uiteindelijk wel wat van de draad moeten afknippen,
maar u kunt beter met teveel draad beginnen en later op lengte afknippen
dan “onderweg” moeten verlengen).

Stap 2
Rijg nu het langste deel van uw draad terug door de
eerste 4 mm rocaille.

en trek dit voorzichtig aan.

Stap 3
Rijg nu weer op het lange stuk draad een 4 mm rocaille, een
buisje, 2 stuks 4 mm rocailles en 10 stuks 2 mm rocailles.
Rijg dan weer de zelfde lange draad terug door de eerste 4
mm rocaille die u net op de draad geregen hebt.

en trek dit ook weer voorzichtig aan.

Stap 4
Nu kunt u op de korte uiteinde van de draad nog 10 stuks
2 mm rocailles rijgen, en dan de draad weer door de eerste
4 mm rocaille terug rijgen zodat u al het uiteindelijke
patroon ziet.

Stap 5
Herhaal nu stap 3 tot u de gewenste lengte hebt gekregen,
dit zal +/- 45 cm per streng zijn.
Afhankelijk van hoeveel strengen u wilt gebruiken, blijft u
dit herhalen, in dit voorbeeld hebben wij 6 strengen
gemaakt om de ketting een mooi vol uiterlijk te geven.

Stap 6
Pak nu de 6 uiteinden van de strengen bij elkaar en rijg 2
stuks 4 mm rocailles, een 3 mm knijpkraal, weer een 4 mm
rocaille en weer een 3 mm knijpkraal over op de 6 draden.

Stap 7
Voor het gemak kunt u nu alvast de splitsring meteen mee
rijgen. Rijg de uiteinden van de 6 draden terug door de
kraaltjes die u er zojuist op geregen hebt.

en knijp de knijpkraaltjes plat. Voor de afwerking kunt u
nog knijpkralen verbergers over de knijpkralen heen zetten.

Stap 8
Herhaal stap 6 en 7 aan de andere kant van de ketting,
alleen zet u nu alvast het slotje aan de splitsring voordat u
deze er op rijgt. en aan de splitsring die u al aan het andere
uiteinde had bevestigt kunt u eventueel een stukje
verlengketting zetten zodat u de ketting op verschillende
lengtes kan dragen.

En klaar is uw ketting.
Veel plezier.
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