Trosjes ketting #01

Wat u nodig heeft:

* 1 veter
* 2 veterklemmen 6 mm (verkrijgbaar per zakje).
* 2 splitsringen 6 mm (verkrijgbaar per zakje).
* +/- 5 cm verlengketting (verkrijgbaar per meter).
* 1 slotje.
* 1 bedeltje handmade.
* 2 metallook grootgat kralen 10 mm.
* 6 splitsringen 10 mm (verkrijgbaar per zakje).
* 26 kettelstiften (verkrijgbaar per zakje 100 st.).
* 8 kralen van 16 mm.
* 54 kraaltjes van +/- 8 mm
* 19 metalen druppelbedeltjes (verkrijgbaar per zakje50 st.).
* 1 koppelstukje 3 punts.
* 16 kapjes 13 mm (verkrijgbaar per zakje van 10 st.).
* 1 punttang met ribbels, 1 punttang zonder ribbels, 1
rondbektang en een zijkniptang.

Het voorbeeld is in paars tinten gemaakt, maar u kunt de
ketting natuurlijk in elke gewenste kleur maken.
Stap 1
Maak 8 elementjes van de 16 mm kralen door op de
kettelstift eerst een kapje, dan de 16 mm kraal en dan weer
een kapje te rijgen, en dan een mooi oogje aan het uiteinde
te buigen (als u nog eens wilt zien hoe het kettelen werkt
kunt u op onze site onder online workshops op basis
technieken ->kettelen klikken).

Stap 2
Maak nu 18 elementjes door aan een kettelstift een
druppelbedeltje te hangen. Daarna rijgt u 3 kraaltjes van
+/- 8 mm op de kettelstift en buigt u weer een mooi oogje
aan het uiteinde van de kettelstift. Wij hebben in dit
voorbeeld 3 verschillende elementjes gemaakt zodat het
uiteindelijke resultaat een wat speelser uiterlijk krijgt.

Stap 3
Koppel nu de 8 elementjes van de 16 mm kralen aan elkaar
met de 10 mm splitsringen zodat u 2 stukken van 3
elementen krijgt en 1 stuk van 2 elementen. Verbind deze
aan elkaar met het 3 punts koppelstukje. Dit kan ook met
een 10 mm splitsring, maar dan wordt het middenstuk wat
opener qua aanzicht. Zet bovenaan de 2 stukken van 3
elementen aan beide kanten nog een extra splitsring.

Stap 4
Neem de veter en knip die in 4 gelijke stukken door hem
dubbel te vouwen en dan doormidden te knippen en
vervolgens de 2 helften ook weer dubbel te vouwen en
doormidden te knippen. Haal dan 2 stukjes veter door de
splitsringen heen en schuif daar de metallook grootgat
kralen overheen voor een mooie afwerking.

Stap 5
Bevestig nu de veterklemmen aan de uiteinden van de
veters. Wilt u dit nog eens duidelijk bekijken hoe dit gaat
kunt u op onze site onder online workshops op basis
technieken -> klemmetjes bevestigen -> veterklem
meerdere veters klikken.

Stap 6
Bevestig nu de 6 mm splitsringen aan de veterklemmen.
Doe dit door met de punttang met ribbels vlak bij het einde
van een wikkel de tang tussen de 2 wikkeltjes in te zetten.
Daarna kunt u het openstaande stukje door het oogje van de
veterklem heen halen. Dit zelfde doet u aan de andere kant
maar dan rijgt u meteen het slotje aan de ring en dan pas
aan de veterklem.

Stap 7
Zet nu aan elke 10 mm splitsring 3 elementjes waar u 3
kraaltjes aan het gezet. Hier laten wij het even van dichtbij
zien. zet 1 elementje aan de bovenkant en 2 elementjes aan
de onderkant van de ring. Voor het gemak kunt u hier een
halsje voor gebruiken zodat u makkelijker kunt werken en
zien hoe de elementjes komen te hangen.

Als u dit gedaan hebt ziet de ketting er zoals op de onderste
foto uit. De foto boven dus met ring en foto onder met 3
punts koppelstukje.
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