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1) Plaats 36 DB en sluit.  2) Maak in totaal 4 rijen 

peyote met DB. 

3)  Maak 2 rijen met R15.  

   
4)  Draai je werk om, 
plaats je cabochon en 
plaats de naald HIER.  
 

5) Maak 2 rijen met R15 
en knoop uw draad.    

6)  Bevestig uw draad met 

1 knoop op uw cirkel.   
 

Materiaal :  
 

• 12 piros® par Puca®  

• 2 Cabochons van 14 mm 
par Puca® 

• 2 Cirkels 20 mm 
• Rocailles 15/0, (R15) 11/0  
• 3 Gr Délicas 11/0 (DB11). 
• 2 Ringen 4 ø  
• 1 paar oorhaken 

• 2 Druppels naar keuze 

• Fireline 0.12  
 



   
7) Plaats 1 Piros.    8)  Plaats 2 R15 in de 

tweede opening van de 

Piros en ga onder de 

cirkel door.  

9) Ga dan over de cirkel 

en in de Piros.     

   
10) Plaats 1 Piros, ga 
onder de cirkel door en 
plaats de naald HIER in 
de Piros. Herhaal stappen  
8 tot 10.     

11)  Plaats zo 6 Piros en 

plaats de naald HIER  

onder de cirkel.  
 

12) Plaats 1 R15. 

   
13) Plaats de naald in de 
DB HIER, ik heb mijn 
werk omgedraaid om de 
delica goed aan te duiden 

voor u.        

14)  Erna ga ik in de R15 

van stap 12 en ga ik onder 

de cirkel. 

15) Ik plaats de naald in 

de 3e DB HIER.   

 

 

 

 

 



   
16) Je plaats 1 R15 zoals 
in stappen 13 en 14. 

17)  Ik herhaal aan de 

andere kant de stappen 

van de R15, respecteer 

goed de plaatsen waar je 

de R15 moet zetten.  
 

18) Plaats uw druppel 

met uw ringen HIER 

tussen de 2 R15.  

 

   
19) Plaats uw oorhaak 

tussen de 2 R15.      

20)  Maak uw tweede 

oorbel.      

21) Gefeliciteerd !  

U bent klaar.      
 
 
 
 

Ik hoop dat u het fijn vond om deze oorbellen te maken.  

Van harte dank om mijn werk te respecteren. 😊 
  
 


