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1) Lijm uw cabochon op 

de borduurstof. 
2) Plaats alternerend 15 

Samos, 15 R11 en sluit. 

Plaats de naald HIER in 

de R11. 

 

 

 
 

3) Plaats uw werk rond 

uw cabochon. We 

gaan ritsen op de BS. 
 

Materiaal :  
 

• 15 Samos® par Puca®.  

• 1 cabochon 25 mm par 
Puca®.  

•  1 stuk 6 cm x 6 cm 
borduurstof (BS) of Lacy’s 
Stiff Stuff + een stuk leder 
of vilt. (6 x 6) 

• Rocailles 15/0 (R15), 11/0 
(R11) en 8/0 (R8). Ref : 194. 

• 1 Brochespeld, of Bélière 
indien versie hanger 

• 1 Bedel naar keuze.  

• 2 Ringen 4 ø  

• Lijm. 

• Fireline 0.12  
 



   
4) Prik uw naald door de 
BS gelijk met uw 
cabochon, ga dan weer 
terug naar de R11.  

5) Ga door de R11. 6) Ga dan onder de Samos 

en door de BS. Plaats de 

naald in de volgende R11. 

Doe dit de gehele rij. 
 

 
 

  

7) Dat ziet er zo uit      
Plaats de naald in de R11. 
 
 

8) Snijd uw BS gelijk met 

de Samos. 
 

9) Plaats 6 R15 tussen de 

R11 boven op elke Samos. 

Doe dit de gehele rij. 
 

   
 

10) Dan krijgen we 

dit.      Plaats de naald in 
de Samos. 
 

11) Plaats 1 R15 tussen 

elke Samos. Doe dit de 

gehele rij.  

 
 

12) Ik plaats de naald in 

de tweede opening van 

de Samos en ga onder de 

BS. 

 



   
13) Plaats 1 R8 tussen 
elke Samos. Doe dit de 
gehele rij.    

14) Plaats dan 6 R15 

tussen de R8. Doe dit de 

gehele rij.  

15) Dan krijgen we 

dit.      Plaats de naald in 

de R8. 

 

 
 

  
 

16) Snijd uw leder of vilt 
op dezelfde grootte als 

uw BS.       

17) Prik uw naald door 

beide stoffen (BS en 

leder). Plaats 2 R11, prik 

in de twee stoffen. (Let 

op : respecteer de 

dimensie van de R11, 

ongeveer 3 mm).  
 

18) Ga dan omhoog door 

de R11, plaats 1 R11 en 

prik opnieuw doorheen 

uw twee stoffen en 

respecteer opnieuw de 

afmetingen van de R11.  

 

   

19) De R11 plaatsen 

zichzelf.      Doe dit de 
gehele rij.  

20) Dan krijgen we 

dit.      

Knoop uw draad.  
 
 

21) Lijm uw brochespeld 

of plaats uw bélière als je 

voor kettinghanger kiest. 

Plaats met behulp van 

een ring uw bedel.                                                             

   
 



Ik hoop dat u het fijn vond om deze brochespeld 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.      
 

  

 
  
 


