Foto’s bloemetjes patroon
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Uitleg bloemetjespatroon

Dit patroon is geregen met c-lon garen en 9/0 kralen.

1) Rijg 2 oranje kralen, 1 blauwe kraal en 3 oranje kralen
In totaal dus 6 kralen, voor de duidelijkheid heb ik 1 blauwe kraal geregen
2) Sluit als een ring : rijg van beneden naar boven door de eerste oranje kraal.
3) Rijg nu 1 zwarte kraal : dit is de kraal die in het midden van het bloemetje zit ( het
hartje)
Je ziet dat de blauwe kraal de 3de kraal is vanaf de kraal waar je draad uitkomt
4) Leg het bloemetje op je wijsvinger en duw met je duim de zwarte kraal goed in het
midden. Leg de draad onder de 3de kraal ( in dit patroon de blauwe kraal) en rijg met je
naald van onder naar boven door de blauwe kraal
5) Het bloemetje is nu af. Hoe ronder de kraaltjes hoe mooier het bloemetje wordt. Voor
het hartje kun je b.v. ook heel kleine pareltjes gebruiken.
6) Rijg nu 3 groene kralen. Deze kralen komen tussen de bloemetjes. Je kunt meer of
minder rijgen net wat je mooi vindt.
7) Rijg nu 6 oranje kralen voor het volgende bloemetje. Geen blauwe kraal dat was
alleen voor de uitleg.
8) Herhaal vanaf stap 2
9) Je kunt met verschillende kleuren leuke variaties maken.
10) Tussen de laatste bloemetjes heb ik 11/0 kraaltjes geregen die zijn kleiner dan 9/0
kralen. Als je het patroon eenmaal kent kun je variëren met verschillende kralen.
Kies je voor het hartje een grotere kraal dan zal je meer kralen eromheen moeten
rijgen b.v. 8 i.p.v. 6 kralen. Ook is het leuk om meerdere strengen te rijgen.

Veel rijgplezier
Hennie Koops

Hennie Koops

henniekoops@home.nl

www.hekrasier.nl

