Hoe zet je een kraal tussen ketting?
Je rijgt een kraal op een lange zilveren T-pen en houdt deze horizontaal. Je houdt de kraal
ongeveer in het midden vast. Met de plooitang neem je het staafje vast (op een kleine mm
naast de kraal, aan de kant zonder bolletje).
Je plooit het staafje 180° naar links: je maakt een U-bocht. Je draait het staafje nog eens 90°
naar beneden. (het staafje kruist de kraal voor of achter). Als je de plooitang weghaalt, zie je
het oogje. (nr 1)
Dit is het moment om straks de kraal te bevestigen aan een schakel van een ketting!
Wanneer het oogje dicht is kunnen we het immers niet meer open maken.
Je neemt het oogje tussen de twee bekken van de plettang. Je draait het staafje nu rond,
tussen je oogje en de kraal (rond het stokje). Belangrijk is om goed aan het staafje te trekken
(om te grote lussen te vermijden). Wanneer de draad stug wordt, en niet verder wil plooien,
knip je het uiteinde af met de kniptang. 2 keer rondraaien is voldoende, extra windingen naar
eigen smaak. (fig. 2)
Aan de andere kant passen we dezelfde techniek toe (fig.3), maar nu nadat je het oogje
geplooid hebt INHAKEN IN DE KETTING (fig. 4), daarna met plettang vastnemen en de
draad ronddraaien (fig. 5).
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Op deze manier kan je een kraal tussen ketting zetten. Je kan ook een o-pen gebruiken om
(kleinere) kralen te bevestigen tussen ketting: aan één kant een gesloten oogje maken, de
andere kant: het oogje openen als een deurtje.
Als je een kraal als een bedeltje aan de ketting wil bevestigen gebruik je een (korte) T-pen
en maak je aan één kant een gesloten oogje.
Let er wel weer op tijdig de ketting in te haken (na fig. 1) !

