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BRUIDS- 
ACCESSOIRES
NODIG
•  SLUIER: 90x105 cm voile * restje kant van blaadjes van ± 3 

cm breed * parelkralen * 0.75 m fluweelband van ± 2.5 cm 
breed * 1 bloem met parels van kant.

•  ARMBAND VAN KANT: restje kant * parelkralen *  
1 knoopje.

•  ARMBAND VAN FLUWEELBAND: 25 cm fluweelband van 
± 2.5 cm breed * restje kant van blaadjes van ± 3 cm breed * 
1 bloem met parels van kant * 1 plastic drukker.

Zo zet je de accessoires in elkaar
SLUIER
1.  Knip de uiteinden van het fluweelband schuin af.
2.  Rijg 12 cm vanaf de smalle kant van de voile een dubbele 

draad door de voile. Schuif de voile op de draad tot 16 cm 
op. Verdeel de rimpels gelijkmatig.

3.  Vouw het midden van het fluweelband dubbel met de 
verkeerde kant op elkaar en laat de vouw 8 cm aan weers-
zijden op niets uitlopen. Leg de verkeerde kant van het 
band op de voile en laat aan weerszijden evenveel band 
uitsteken om te strikken. Rijg de vouw van het band aan de 
onderkant tegen de rimpels. Vouw het korte gedeelte van 
de voile om het band naar de goede kant en rijg het vast.

4.  Knip van het kant een bloem en blaadjes en zet deze naar 
eigen idee op het midden van het band. Maak met de kra-
len een bloemhart in de bloem.

ARMBAND VAN KANT
5.  Knip van het kant een bloem en knip aansluitend een rand 

van het kant tot de polswijdte + 2.5 cm onderslag aan een 
uiteinde. Versier het kant met kralen.

6.  Maak eventueel een gaatje in het kant voor de knoop. Zet 
de knoop aan.

ARMBAND VAN FLUWEELBAND
7.  Knip van het fluweelband de polswijdte + 1.5 cm onderslag 

+ naden. Naai een smal zoompje in de uiteinden van het 
band. Knip van het kant een bloem en blaadjes en zet deze 
naar eigen idee aan een uiteinde op het midden van het 
band. Maak met de kralen een bloemhart in de bloem.

8.  Zet de drukker op de uiteinden van het band aan.
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