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1) Plaats uw draad dmv 

een knoop op uw 
cirkel. 

 

2) Plaats 1 Arcos, 3 R15, 1 

R11 (K2), 3 R15. 
 

3) Ga onder uw cirkel 

door en dan erover en  

door de Arcos.  

Materiaal :  
 

• 24 Arcos® par Puca®.  

• 48 Samos®par Puca®.  

• 24 Kalos® par Puca®. 

• 24 Toupies 3mm (T3). 

• 2 Cirkels 40 mm. 

• Rocailles 15/0 (R15), 11/0 
(R11), 2 kleuren.  

• Ref : 4202(K1) en 5111(K2). 

• 1 Metalen parel 3mm. 

• 15 cm Strassketting 2 mm 

• Pluimen 

• Ketting of lint, 20 cm 

• 1 Eindkapje om vast te 
lijmen 4mm ø 

• 1 Kralenkapje 10mm ø 

• 20 cm Metaaldraad 

• Lijm 

• Fireline 0.12  
 



   
4) Plaats 1 R11 (K1), 1 
Arcos, ga onder de cirkel 
en dan weer omhoog 
door de  Arcos. 

5) Herhaal stappen 2 tot 
4. 

6) Plaats uw Arcos 

rechtop.  
 

 
 

  

7) Dat ziet er zo uit.      
Plaats de naald HIER in 
de twee R15 na de R11. 
 
 

8) Plaats 1 Samos in de 

vijf centrale rocailles. 

Doe dit de gehele toer. 
 

9) Dat ziet er zo uit.      

Plaats de naald in de 

centrale R11. 
 

   
10) Plaats 3 R15 in de 
bovenste opening van de 
Samos. 
 

11) Plaats 3 R15 in de 

centrale R11. Herhaal 

stappen 10 en 11 de 

gehele rij. 

 
 

12) Dat ziet er zo uit     . 

Plaats de naald in de 

Samos. 

 



   
13) Plaats 1 Kalos tussen 
elke Samos. Doe dit de 
gehele rij. 

14) Dat ziet er zo uit. 

Plaats de naald in de 

tweede opening van de 

Kalos. 

15) Plaats 1 Samos tussen 

de Kalos. Doe dit de 

gehele rij.  

 
 

   
16) Dat ziet er zo uit. 
Plaats de naald in de 
bovenste opening van de 
Samos.  

17) Plaats 1 R15 tussen 

elke Samos.  

18) Dan krijgen we dit, 

plaats de naald in de R15.  

 

 

   

19) Plaats tussen elke  
R15: 1 R15, 1 R11 (K2), 1 
R15. Doe dit de gehele rij.  

20) Dan krijgen we dit, 

plaats de naald in de 

centrale R11.  
 
 
 

21) Plaats 1 T3 tussen 

elke R11. 

 



  
 

22) Dat ziet er zo uit      
Plaats de naald in de T3.  

23) Plaats tussen elke T3 

1 R15.      

24) Plaats 3 R15 tussen de 

R15, slechts 1 op de 2 

keren. Doe dit de gehele 

rij.   

 

   
25) Dat ziet er dan zo 

uit.      Plaats de naald in 
de centrale R15.  

26) Plaats tussen elke 

centrale R15 1 R8. Doe dit 

de gehele rij. 
 

27) Trek goed aan en 

knoop uw draad.  

 

 

  

28) Maak dit nog een 

tweede keer.       

29) Om de twee helften 

samen te voegen, maak ik 

tussen de Arcos 4 knopen 

met Fireline. Plaats de 

Arcos mooi op elkaar.  
 

30) Lijm uw strassketting 

over de cirkels. 



   

31) Lijm uw pluimen vast 
in het eindkapje. Plaats 
een metaaldraad. 

32) Plaats uw 

metaaldraad door uw 

werk en plaats een kapje 

en 1 metalen parel 3 mm. 

Maak een mooi oogje.  
 

33) Plaats uw lint of 
ketting. Nu alleen nog  

*PUCA*      
… je juweel in de boom 
hangen…  
  

 
 
 
 
 

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

Ik bied u dit schema aan. Van harte dank om niets aan het concept te veranderen 
en enkel les Perles par Puca®-Paris te gebruiken.  

Als u dit schema publiceert of  deelt « DANK » om niet te vergeten te vermelden dat 
het ontworpen is door Puca®. 

 

Van harte.      
 

 

 
  
 

 
 



 
En ander voorbeeld met een strik en lintjes      

 


