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Bloemdecoratie op organza zakje 
 
Benodigdheden: 

o ±4 gram kralen maat 11/0 matwit olie  
o ±2 gram kralen maat 11/0 kleur 
o ±3 gram kralen groen 
o Paar kralen maat 11/0 voor bloemhart 
o 1 Swarovski toupie 6mm 
o Barbobs rijggaren 
o Kralennaald  
o Organzazakje 12x10cm 

 
 
Beschrijving: 
Grote bloem: bloemblad groot (Dit blad vind u ook als tekening) 

1) Knip 50cm rijggaren af. 
2) Rijg 3 witte kralen op de draad, gevolgt door 1 witte kraal over beide draden tesamen 

heen. 
3) Schuif het geheel naar het midden op de draad. 
4) Rijg 1 witte kraal op elke draad, gevolgt door 1 witte kraal over beide draden tesamen 

heen. 
5) Herhaal de vorige stap nog een keer. 
6) Zet de naald aan 1 van de draden en rijg de volgende stappen met deze draad. 
7) Rijg 1 witte kraal op, steek door de eerstvolgende uitstekende kraal. 
8) Herhaal vorige stap nog een keer. 
9) Rijg 1 witte kraal op, steek onder de volgende uitstekende kraal om de draad en steek 

terug door de opgeregen kraal. 
10) Rijg 1 witte kraal op, steek naar beneden toe door de eerstvolgende uitstekende kraal. 
11) Rijg 1 witte kraal op, steek boven de volgende uitstekende kraal om de draad heen en 

steek terug door de opgeregen kraal. 
12) Rijg 1 witte kraal op, steek onder de volgende uitstekende witte kraal om de draad 

heen en steek terug door de opgeregen kraal. 
13) Steek door 2 kralen door naar onderen. 
14) Herhaal stap 7 t/m 13 aan de andere zijde. 
15) Rijg op 1 van de draden 2 witte kralen, steek de andere draad hier in 

tegenovergestelde richting doorheen. 
16) Steek de draden ter afhechting nog een keer door de buitenrand naar boven en via de 

binnenzijde van het blaadje weer naar beneden. 
17) Knip de restdraden af. 
18) Maak op deze wijze nog 4 bloemblaadjes. NOTE: Knip bij het laatste blaadje 1 

restdraad NIET af! 
19) Steek de restdraad door tot deze uitkomt in de 2 dwarsliggende kralen onder het 

blaadje. 
20) Rijg alle blaadjes aan door telkens door die 2 dwarsliggende kraaltjes onderaan elk 

blad te steken. 
21) Sluit de ronde door te steken door de 2 kralen van het eerste blaadje. 
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22) Steek door 1 kraal in de buitenrand van dit eerste blaadje omhoog, steek door de kraal 
in de buitenrand van het naastgelegen blaadje terug naar de ring toe. 

23) Steek door de 2 dwarsliggende kralen van dit 2de blaadje heen, steek door de 1ste kraal 
in de buitenrand van dit blaadje omhoog en door de naastliggende kraal in de 
buitenrand van het 3de blaadje weer terug naar de ring toe. 

24) Herhaal voorgaande stap totdat alle blaadjes verbonden zijn. 
25) Steek nogmaals het rondje door en knip de restdraad af. 

Bloemblad klein 
26) Knip 40cm rijgdraad af. 
27) Rijg 3 witte kralen op de draad, gevolgt door 1 witte kraal over beide draden tesamen 

heen. 
28) Schuif het geheel naar het midden op de draad. 
29) Rijg 1 kleur kraal op elke draad, gevolgt door 1 kleur kraal over beide draden tesamen 

heen. 
30) Zet de naald aan 1 van de draden en rijg de volgende stappen met deze draad. 
31) Rijg 1 witte kraal op, steek door de eerstvolgende uitstekende kraal. 
32) Rijg 1 witte kraal op, steek onder de volgende uitstekende kraal om de draad en steek 

terug door de opgeregen kraal. 
33) Rijg 1 witte kraal op, steek naar beneden toe door de eerstvolgende uitstekende kraal. 
34) Herhaal stap 31 t/m 33 aan de andere zijde. 
35) Rijg op 1 van de draden 2 kleur kralen, steek de andere draad hier in 

tegenovergestelde richting doorheen. 
36) Steek de draden ter afhechting nog een keer door de buitenrand naar boven en via de 

binnenzijde van het blaadje weer naar beneden. 
37) Knip de restdraden af. 
38) Maak op deze wijze nog 2 bloemblaadjes. NOTE: Knip bij het laatste blaadje 1 

restdraad NIET af! 
39) Sluit de ronde door te steken door de 2 kralen van het eerste blaadje. 
40) Steek door 1 kraal in de buitenrand van dit eerste blaadje omhoog, rijg 1 witte kraal 

op en steek door de kraal in de buitenrand van het naastgelegen blaadje terug naar de 
ring toe. 

41) Herhaal voorgaande totdat alle blaadjes verbonden zijn. 
42) Steek nogmaals het rondje door en knip de restdraad af. 

Bloemknop 2x 
43) Rijg voor elke knop 3 bloemblaadjes zoals het grote bloemblad, vervang de witte 

kralen in stap 5 voor kleurkralen. 
44) Verbind de 3 blaadjes ook op dezelfde wijze. 

Groene blaadjes 4x 
45) Maak de groene blaadjes volgens de stappen 1 t/m 17. 

Decoratie op het zakje zetten 
46) Neem een wat langere draad rijggaren en zet deze middenvoor vast aan het zakje door 

een paar kleine steekjes door het organza te maken en dan de draadjes aan de 
binnenzijde te knopen. 

47) Steek naar de voorzijde, ‘rijg’ de krans met grote bloemblaadjes en die met kleine 
bloemblaadjes op. 

48) Rijg 2 groene kralen + 1 kraal hartkleur op, steek terug door de 2 groene kralen en 
door het organza naar de binnenzijde van het zakje. 

49) Steek terug omhoog en herhaal de voorgaande stap. Maak zo 3 meeldraadjes. 
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50) Steek terug door het organza naar de binnenzijde, steek een klein stukje verder weer 
naar boven, rijg een groen blaadje op en zet dit vast. Verwerk op deze wijze 3 groene 
blaadjes rondom de bloem. 

51) Steek onder de bloem naar de voorzijde, rijg 4 groene kralen + 7 kleur kralen + 1 
groen blaadje + 1 kleur kraal + 1 groene kraal + 1 bloemknop + 3 groene kralen + 1 
kraal hartkleur op, steek terug dooe de 3 groene kralen. 

52) Rijg 2 groene kralen + 1 kraal hartkleur op, steek terug door de 2 groene kralen + al 
de opgeregen kralen in de vorige stap en steek door het organza weer naar de 
binnenzijde toe. 

53) Kom een klein stukje naast het eerste sliertje weer naar voren en herhaal de 
voorgaande 2 stappen nogmaals, maar dan zonder het groene blaadje en iets meer 
kralen zodat deze bloemknop iets lager komt te hangen. 

54) Steek tussen de 2 sliertjes naar voren, rijg een aantal kralen op + de toupie + 1 kraal, 
steek door de toupie en de kralen weer terug naar boven. 

55) Steek de draad naar het knoopje van het begin en knoop de draden nogmaals. 
56) Knip de draden een stukje boven het knoopje af en doe een druppeltje lijm op het 

knoopje. 
 

Patroon: Geralda den Hollander. 
Dit is een patroon uit de patroonlijn van “De Daver” Creations®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tekeningen: Geralda den Hollander. 

 


