PS I LOVE parelepauletjes
Stoere epauletten van koord, studs of kettingen zijn
inmiddels een bekend begrip, maar wanneer je
epauletten maakt van parels is het effect juist extra
vrouwelijk en charmant. Het lijkt er trouwens op dat
alle grote modehuizen het hiermee eens zijn want ik
heb mij overvloedig kunnen laten inspireren door de
met parels versierde kleding op de catwalks, van onder
andere Balmain, Givenchy, Valentino, Oscar de la
Renta, Mart Visser, Alexander mcQueen en Balenciaga.
In deze DIY laat ik zien hoe je zelf een mooi
schouderdetail met parels kunt maken om snel en
effectief een kledingstuk te versieren. Het maken van
losse epauletten die je met een paar steekjes kunt
vastnaaien heeft nóg een bijkomend voordeel: in een
handomdraai tover je een simpel jurkje, blouse of jasje
om in een schitterend feestitem. En na het feestje kun
je ze er makkelijk weer afhalen zodat alles veilig de
wasmachine in kan. Handig en leuk!

Dit heb je nodig:
35 parels (diameter 8 mm)
400 parels (diameter 4 mm)
knijpkralen
rijgdraad met coating
ijzerdraad
sieradentangetje
kniptangetje

Zo maak je de parelepauletjes
1
Knip 6 strengen rijgdraad van ongeveer 40 cm. Maak aan elk draadje aan 1 kant een oogje
met behulp van een rijgkraal.

2
Rijg de parels als volgt aan de rijgdraden:
Aan de kleine rijgdraden 16 kleine parels, 1 grote parel en weer 16 kleine. Sluit af met nog een oogje.
Aan de middelgrote draden 25 kleine parels, 3 grote en weer 25 kleine. Sluit af met een oogje.
Aan de langste draden 30 kleine parels, 5 grote en weer 30 kleine. Sluit ook deze af met een oogje.
3

Nu heb je twee sets van 3 rijgdraden. Deze gaan we aan een ijzerdraad stuk zetten.

Knip een stuk ijzerdraad van de rol van 25 cm lang. Sluit aan een kant de draad met een krulletje die
je met de bek van de sieradentang buigt.

4

Nu gaan we de draden aan het ijzerdraad rijgen met parels.

Begin met 1 grote parel en rijg een oogje van de langste rijgdraad hieraan. Vervolgens rijg je 3 kleine
en weer 1 grote parel. Hierna kan de middelgrote rijgdraad eraan, waarna je weer 3 kleine en 1 grote
parel toevoegt. Doe dit ook met de kleinste. Nadat je de kleinste hebt toegevoegd zet je 3 kleine, 1
grote en weer 3 kleine parels op het ijzerdraad. Nu kun je in aflopende volgorde de andere kant van
de draden toevoegen met steeds weer 3 kleine en een grote parel. Sluit de draad af op dezelfde
manier als deze begonnen is; met een rondje van het ijzerdraad.

Herhaal dit met de tweede set rijgdraden. Nu heb je een set van 2 epauletten.

5
De epauletten kun je met de hand met naald en draad op een blouse of jasje zetten. Gebruik
de oogjes aan de buitenkant van de rijgdraden en het ijzerdraad. Hou er rekening mee dat deze niet
mee in de was kunnen, dus als je ze op een blouse zet, doe dat dan dat je ze gemakkelijk los kan
halen. Of zet het op een jasje wat je sowieso niet vaak in de was doet.

