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1) Plaats 1 Arcos, 7 R15 

en ga door de Arcos. 
2)  Plaats 1 Kalos.     3)  Plaats 1 Arcos, 1 R11, 1 

Arcos 

   
4)  Herhaal deze volgorde 
14 x in totaal.   
 

5) Dan krijgen we dit.       6)  Plaats dan 1 kalos, 1 

Arcos, 7 R15 en ga door 

de Arcos.  

 

 

 

Materiaal : Armband 17 cm 
 

• 58 Kalos® par Puca® 

• 30 Arcos® par Puca® (kleur 
1) 

• 28 Arcos (Kleur 2) 
• Rocailles 15/0 (R15), 11/0 

(R11)  
• 1 Musketon slot, 2 ringen 

• 20 cm lederkoord (plat) 5 
mm breedte of Satijnlint 10 
cm dikte en 50cm lengte 

• 2 Eindkapjes voor leder van 
5 mm en lijm 

• Fireline 0.12  
 



 

   
7) Plaats 1 Kalos in de 
Arcos en herhaal de 
stappen zoals in de 
onderste rij.  

8)  Dan krijgen we dit!         9) Plaats de naald HIER. 
 

   
10) Plaats 1 R15 in de 
bovenste opening van de 
Kalos.  

11)  Plaats 1 R15, 1 Arcos, 

1 R15, 1 Kalos, 1 R15, ga 

door de Arcos, 1 R15 en 

ga door de bovenste 

opening van de Kalos. 

Werk de gehele rij zo 

af.        

12) Dan krijgen we 

dit.       

   
13) Plaats op de 
uiteinden 1 R15 in de 
Arcos.   

14)  Ga door de zeven R15 

en door de Arcos, plaats 1 

R15 en plaats de naald in 

de Kalos.    

15) Ga door zoals in stap 

11 en doe dit de gehele 

rij. 

 



   
16) Dan krijgen we 

dit.                 

17) Plaats 1 R15 en zet de 

naald HIER (belangrijk!)  

18) Plaats 1 R11 om te 

ritsen met de 

tegenoverliggende kalos 

(plooi uw werk). 

   
19) Plaats 1 R11 in de 
Kalos, onderste opening 
en verstevig.  

20)  Plaats de naald in de 

Kalos, bovenste opening.  

21) Plaats de naald HIER.   

 

   
22) Herhaal over de 

gehele rij stappen 18 tot 

21.  
 
 
 
 
 
 
 

23)  Dan krijgen we 

dit.       Maak een 

eindknoop. 

24) Laat uw lederen koord 

door het werk glijden.  



   
   

25) Lijm de eindkap vast.  26) Plaats de eindkap 

mooi aan de rand van de 

armband zodat je aan de 

andere kant de tweede 

eindkap kan lijmen.         

27) Plaats uw ringen en 

musketon slot.  

 

 
  

   

28) Dan krijgen we 

dit          

29) Uw armband is 

afgewerkt !          

30) Een optie met 

satijnen lint ! Laat het lint 

in uw werk glijden zoals in 

stap 24 en maak een 

mooie strik.  

 

   
   
   

   
   
   

 

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

Van harte dank om mijn werk te respecteren. 😊 
  
 


