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Tips bij het rijgen met kralen.

& Trek bij het rijgen de draad altijd door in het verlengde van de kraal om slijten
tijdens het rijgen te voorkomen en het kringelen tegen te gaan.

& Wanneer er geregen wordt met een naald haal deze dan van de draad wanneer er
een stukje uitgehaald moet worden.

& Leg de kralen op een prikmat of foam-matje om te voorkomen dat ze van de tafel
afrollen.

& Wanneer de naald maar net aan door de kraal nog kan trek deze dan door met
een tangetje.

& Knijp de kraal goed tussen duim en wijsvinger wanneer u de naald met een
tangetje er doorheen trekt, dit voorkomt het breken van de kraal. (met
uitzondering van wanneer het gaatje echt nog te weinig ruimte over had)

& Leg een sieraad geregen op acculon altijd eerst in een ronde vorm alvorens deze
af te werken. De kralen hebben ruimte nodig om de ronding te maken en dit
voorkomt teveel spanning op de draad waardoor deze kan knappen.

& Let bij het rijgen op garen altijd op dat er niet door de draad gestoken wordt.
Opschuiven is anders niet meer mogelijk, en de draad kan gaan stropen en
rafelen.

& Steek bij het afhechten steeds maar 2 of 3 kraaltjes verder en haal dan eerst de
draad door. Dit voorkomt onnodige irritatie van krinkelen en/of stropen.

& Gebruik bij het rijgen van zware kralen op acculon 2 draden om een stevige basis
te hebben.

& Wanner u de sluiting van een armband aan de onderzijde wilt houden bij het

dragen, bevestig dan een wat zwaardere, of een paar lichtere kralen, aan of naast
de sluiting.

& Wanneer kralen een te groot gat hebben om te kettelen kan dit opgevangen

worden door er een paillet onder en op te zetten. Een wat kleinere kraal kan ook
voldoen in deze.

& Als een kraal met een groot gat op een kettel/nietstift gezet wordt wil deze vaak
scheef gaan hangen. Dit is op te vangen door op het stiftje enkele kleinere
kralen/facetkralen te rijgen welke in het gat van de grote kraal vallen. De kraal
heeft dan minder tot geen ruimte om scheef te zakken.
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& Gebruik bij het openen van buigringetjes/montageringetjes 2 tangetjes en beweeg
deze in tegenovergestelde richting van elkaar. De ringetjes kunnen op dezelfde
wijze weer netjes dichtgebogen worden.

& Buig de haakjes van de kalotjes waaraan de sluiting bevestigd wordt netjes rond
dicht. Dit voorkomt een ‘hakende’ sluiting.

& Dun nylondraad past door het oog van een naaldje wanneer het puntje
platgeknepen wordt met een tangetje.

& Lijm in de kalotjes kan vervangen worden door transparante nagellak.
& Om te voorkomen dat het puntje van de draad of van het veterkoord rafelt kan
deze lichtjes in de transparante nagellak of hobbylijm gedoopt worden.

& Mooie oogjes aan kettel/nietstiften buigt u als volgt;
-

knip de stift 1 tot 1,5cm boven de kraal af.
Zet het uiteinde van de stift gelijk aan de bovenzijde van het rondbek
tangetje in de tang.
Buig in 1 beweging het uiteinde van het stiftje richting de kraal.
Laat het tangetje in het oogje zitten en zet het om naar de dichte zijde van
het oogje.
Buig het stiftje een stukje terug zodat het de vorm van de Staf van
Sinterklaas krijgt en het oogje netjes in het midden boven de kraal komt te
zitten.

& Houdt bij het bepalen van de juiste lengte voor een collier of armband altijd

rekening met 2 tot 2,5cm welke de afwerking + de sluiting in beslag neemt.

& Eindig bij het rijgen van een sieraad met wat grovere kralen bij voorkeur met een
wat kleinere kraal voor het kalotje. De overgang is dan vloeiender en het openen
van de sluiting gaat ook makkelijker.

& Rijg een choker net iets korter dan de gewenste lengte en gebruik bij de sluiting
een verlengkettinkje. Zo kan het sieraad altijd op de gewenste lengte gedragen
worden zonder te strak of te los te zitten.

& Bij het gebruik van lange draden rijggaren is de kans op knopen in de draad

groter. Voorkom een hoop ergernis door de draad rustig, en in het verlengde van
de kraal door te trekken. Is er toch een knoop in de draad gekomen, niet aan de
draad trekken in de hoop dat hij eruit schiet of door de kraal gaat!; haal hem eruit
door de naald ertussen te zetten en rustig te zien hoe hem los te krijgen.

& Wanneer u bij de sluiting gebruik maakt van een verlengkettinkje kan het collier
tot 2,5cm versteld worden. Voor een nette ‘finishing touch’ bevestigt u nog een
kraal welke ook in het sieraad gebruikt is, gezet op een nietstift onderaan het
verlengkettinkje.

& Voorkom dat er teveel lijm in de gaatjes waar steentjes in geplakt moeten worden

zit: laat een druppel lijm in het gaatje glijden en duw de vinger plat op het gaatje.
De lijm verdeeld zich over de ruimte en het teveel aan lijm blijft aan de vinger
zitten.
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