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Veter-Ketting met 5 bedels (redelijk eenvoudig) 

 Benodigdheden: 
1     (kunst)suède veter           
5     ringetjes   
1     klein ringetje      
1     kunststof (metaal look) kraal rond bewerkt, met een groot gat  
1     kunststof (metaal look) rondel bewerkt, met een groot gat 
1     kunststof (metaal look) ring (30mm) 
4     kettelstiften 
1     kraal keramiek ovaal, Aziatische opdruk 
1     kunststof (metaal look) munt 
1     groene kraal rond, plat, silverfoiled  
1     bedeltje hartje 
1     houten kraal donker 
1     strass rondel 

1     kraal goud 
1     kraal schelp 
1     bedel vis 
 

1. Knoop de lange suède veter aan de kunststof ring en zorg ervoor dat je twee 
gelijke veters hebt (die je straks om je nek kunt knopen) 

2. Rijg eerst het kunststof rondel en daarna de kunststof kraal aan beide veters 

3. Als het goed is heb je de basis voor je ketting gelegd en is het tijd om de bedels 
voor de ketting te gaan maken 

4. Rijg op een kettelstift de kraal van keramiek. Knip de stift m.b.v. een kniptang af 
op ong. 1cm boven de kraal. Met een rondbektang buig je nu een mooi oogje. Let 

erop dat het oogje goed gesloten is.  

5. Rijg de groene silverfoiled kraal op een kettelstift. Knip de stift m.b.v. een 
kniptang af op ong. 1cm boven de kraal. Met een rondbektang buig je nu een 
mooi oogje. Let erop dat het oogje goed gesloten is. Bevestig aan het oogje een 
klein ringetje waar je een leuk klein bedeltje in de vorm van een hartje aan hangt. 

6. Rijg op een kettelstift de gouden kraal, strass-rondel en de donkere houten kraal. 
Knip de stift m.b.v. een kniptang af op ong. 1cm boven de kraal. Met een 
rondbektang buig je nu een mooi oogje. Let erop dat het oogje goed gesloten is. 
Rijg aan een kettelstift de schelp kraal. Knip de stift m.b.v. een kniptang af op 
ong. 1cm boven de kraal. Met een rondbektang buig je nu een mooi oogje. 
Bevestig het oogje aan de onderkant van de kettelstift met de gouden kraal, 
strass-rondel en donkere houten kraal om zo één geheel te vormen. 

7. Tenslotte bevestig je alle bedels (waaronder ook het visje en de munt) met 
ringetjes aan de ring. 

Veel plezier met het maken en dragen van je ketting! 
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