
 

Hierbij de Nederlandse bewerking van de Luna Bead  zoals deze te vinden is op deze website. 

Je hebt de volgende materialen nodig.  

 

Een kraal van 2o mm hout. Glas of acryl 

Rocailles 11/0 

Rocailles 15/0 

Delica’s 11/0 

39 toupies (bicones), parels of andere kralen van 4 mm 

 

 

 

 

.1 Rijg de toupies (bicone) in RAW  en sluit deze in  een cirkel, in de laatste toer zit geen 

dwars kraal je gebruikt de eerste dwars kraal  om hem tot een cirkel te maken.  Zie het pijltje. 

Doe het ontstane cirkeltje om de 20 mm kraal. 
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2 .Steek de naald door de eerste toupie, rijg  1 delica en 2  11/0 rocialles tot een cirkeltje en 

steek door de volgende toupie (bicone) zo als op bovenstaande tekening . 

 

 

3. Rijg de volgende toer met  11/0 in herringbone steek. 

 

4. Rijg 1   11/0 en 2  15/0 tot een cirkeltje zoals in de 1e toer. Rijg daarna steeds 2 15/0 

rocailles door de 11/0 . 

 

 

5. Rijg nu 1 11/0 tussen de 2 15/0 van de vorige toer. 
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6. Rijg 1 15/0  tussen de 11/0 en trek stevig aan.  De eerste helft van de Luna bead is nu klaar. 

Draai het werk om en maak de andere helft van de Luna bead . 

 

 

 

 

Afwerking: 

Maak kruisjes over de toupies (bicone) zoals in het tekeningetje hier boven. 

De boven en onderkant kun je afwerken met een kralenkapje dmv een nietstift. Ook kun je 

aan de onderkant nog een bloemkelkje maken met een kraal of een kettinkje  of net wat je 

leuk vind. 

Ook kun je ipv de kruisjes kleine lucite bloemetjes er op  doen.  

Hoewel de vertaling uit het Frans waarschijnlijk niet helemaal precies is geeft het redelijk 

weer hoe je de Luna bead kunt maken. Volg de plaatjes en het wijst zich vanzelf. Uiteraard 

zijn hier nog vele leuke variaties op te bedenken. 

Veel plezier bij het maken van deze leuke beaded bead 

Deze vertaling is gemaakt door Liliana Sealtiel. 

Liliana heel hartelijk bedankt. 
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