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 Organza ketting 
 
 
Benodigdheden : 
 

• Metalen hanger met oogje 
• Kettelstiften met platte kop. Verzilverd draad 0,6 

mm of oogjesstiften 
• Smalle organza. 
• Leerklemmetje met slotje 
• Rondbektang, platbektang en kniptang 
• Buisje kralen 

 
 
Werkwijze : 
 
Stap 1) 
Begin met de hanger. Zoek mooie kralen uit en 
kettel 3 trosjes aan de hanger. Rijg een nietstift ( kettelstift met platte kop) 
door een kraal, knip een stukje af en maak een oogje. Zorg dat het oogje mooi  
tegen de kraal aanzit. Pak nu een oogjesstift, maak dit oogje open en hang dit 
in  
het reeds gemaakte oogje waar de kraal aanzit. Sluit het oogje. 
Rijg nu een kraal en maak weer een oogje. 
Maak de hanger zo lang als je mooi vindt. Het laatste 
oogje hang je in het oogje van de hanger. Als je vaker kettelt kun je ook verzilverd  draad van 0,6 mm of 
0,8 mm gebruiken i.p.v. oogjesstiften. 
 
Stap 2) 
Knip 2 strengen organza heel ruim* af en rijg deze door de hanger zodat de hanger in het midden zit. 
Knip nu langs de rand van de organza een stuk weg ongeveer 1,5 cm 
En rijg nu aan weerskanten kralen. Soms is het gat van de kralen niet  
groot genoeg, ga dan even met een kettelstift heen en weer door de  
kraal, meestal lukt het dan wel. Rijg kralen naar wens. De kralen  
kun je verschuiven maar ze blijven tijdens het dragen gewoon zitten. 
Je moet natuurlijk kralen nemen met een niet al te groot gat 
 
Afwerken 
Knip nu de organza recht af, doe 2 strengen op elkaar en vouw het 
dubbel. Knijp van te voren 1 lipje van het veterklemmetje al een klein beetje dicht, 
leg de organza erin ( gaat wat makkelijker met behulp van een prikker 
of kettelstift ). Knijp nu het lipje helemaal dicht en vervolgens het  
andere lipje van de veterklem. Je kunt eventueel ook nog een streng staaldraad rijgen, deze apart 
afwerken. Wil je een vollere ketting neem dan meer strengen organza 
 
* Soms gaat het rijgen niet zo makkelijk en moet je opnieuw een stukje organza afknippen. 
Zorg daarom dat je de organza ruim afknipt. Je kunt het puntje ook wat harder maken met wat blanke 
nagellak of lijm. 
 
Veel maakplezier      Hennie Koops 
 
 


