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1) Plaats 48 DB11 en 

sluit. Plaats uw werk 
mooi in het midden 
van de draad, want we 
werken eerst aan de 
ene kant, en 
vervolgens aan de 
andere kant.  

2) Plaats uw DB11 op uw 

houder en werk zo 

verder in peyote. 

3) Maak in totaal 7 rijen. 

Werk steeds aan beide 

kanten om het werk 

mooi evenwichtig te 

houden op de houder. 
 

Materiaal:  
 

• 12 Amos® par Puca®  

• 12 Piros® par Puca® 

• 1 Houten houder « Jeff » 
par Puca® 

• 5 Gr Délicas 11/0 (DB11) 

• 1 Pompon 10mm dikte. 

• 1 Parel met gezicht 14 mm 

• 1 Metalen Parel 2 mm. 
• Rocailles 15/0, (R15).   
• 2 Bloemkapjes 10 mm 

• 1 Ring 5 ø mm 

• 1 Musketonslot (naar uw 
smaak). 

• 1 Kettelstift 3 cm 

• Fireline 0.12  
• Lijm 



   
4)  Plaats 4 rijen met R15 
aan elke kant. 
 

5) Plaats 1 R15 en ga 
door 3 R15, doe dit de 
gehele rij. En aan beide 
kanten.  
 
 

6)  Plaats 1 R15, 1 Piros, 1 

R15 tussen de centrale 

R15. Doe dit de gehele rij.  
 

   
7) Plaats 1 R15 tussen de 
R15 over de gehele rij.    

8)  Dat ziet er zo uit.      
 

9) Plaats de naald in de 

bovenste opening van de 

Piros en plaats 1 DB11 

tussen elke Piros.  

 
    

   
10) Dat ziet er zo uit.      
 

11)  Draai uw werk om en 

plaats de naald in de 

centrale R15.  

12) Plaats 1 R15, 1 Amos, 

1 R15 tussen de centrale 

R15. 

 

 

 



   
13) Dan krijgen we 

dit.      
Plaats de naald HIER in 
de R15. 

14)  Plaats 1 R15 tussen 

de R15. Doe dit de gehele 

rij.   

15) Dan krijgen we 

dit.      

Maak een eindknoop.   

 
 

 
16) We gaan nu alles in 

elkaar zetten.       

17)  Plaats uw pompon 

zoals op de foto in het 

ringetje van de kettelstift.    

18) Plaats een beetje lijm 

bovenaan uw pompon en 

plaats het in uw houten 

houder.  
 

   
19) Plaats uw 
bloemenkapje over uw 
kettelstift. 

20)  Plaats dan uw parel 

met gezichtje, opnieuw 1 

bloemenkapje, en uw 

parel van 2 mm. Maak 

een rondje bovenaan uw 

kettelstift.  

21) Plaats uw Miss Coco 

op een musketonslot naar 

keuze, en maak er een 

juweel voor uw handtas 

mee of een kettinghanger 

of een sleutelhanger.      



 

  

22) Gefeliciteerd ! U hebt 

uw Miss afgewerkt !      

  

 
 
 

Ik hoop dat u het fijn vond om dit juweel te maken.  

Van harte dank om mijn werk te respecteren. 😊 
  
 


