Benodigdheden:
1 lange nietstift
1 daisy spacer
1 SW5500-8-001 Druppelkraal
8 Seedbeads 1,5mm
1 SW5000-5-001 Ronde kraal 5mm
2 SW6202-10-001 Hartje
1 Opnaaisteentje 3mm
Stukje visdraad 0.2mm
En verder:
Lijm, kniptang, rondbektang en schaar.
Denk er bij de lijm aan dat secondelijm uitbijt
op de kristallen kralen!! Gebruik liever Tacky.

Zo maak je het:
Rijg het stukje visdraad van links naar rechts door het opnaaisteentje.
Rijg op de nietstift de druppelkraal, het
opnaaisteentje van beneden naar boven, de ronde
kraal van 5mm en de daisy spacer. Let op: Als je
eerst de nietstift doet, krijg je later de draad niet
meer door het opnaaisteentje.
Nu kan er in de nietstift een mooi oogje gebogen
worden, om het geheel stevig af te sluiten. Maak een
verstevigd oogje (dubbel draaien) als het engeltje aan
een ketting of een GSM komt te hangen. Een enkel
oogje volstaat als je het engeltje ergens aan wilt
ophangen, waar er niet te veel kracht op gezet gaat
worden.
Als je het engeltje ergens wilt neerzetten, kun jeook de kraaltjes met een
beetje tacky aan de nietstift plakken. Na het drogen kan de nietstift worden
afgeknipt en de daisy spacer bovenop het laatste stukje geplakt, zodat het
nietstiftje niet meer te zien is.
Rijg op het linkerdraadje vier Seedbeads, en ga terug door de eerste drie
opgeregen seedbeads om een armpje te maken. Doe op het rechter draadje
precies het zelfde.
Rijg aan de achterkant van het lijf op beide draadjes een
hartje. Ga dan met de linkerdraad door het rechterhartje,
zodat de draad weer aan de voorkant van het lijfje uitkomt.
Met de rechterdraad ga je terug naar voren door het linker
hartje.
Knoop de draden met een platte knop stevig aan elkaar, onder het
opnaaisteentje. (in de taille… het gaat ook om het halsje, maar dat leek mij
zo’n nare gedachte, bij zo’n lief elfje…..)
Ga met beide draden weer door de hartjes naar achteren, en knip ze af.
Klaar!

