GEFELICITEERD! Je hebt een prachtig Surinaams cadeautje gekregen:
een alakondreketting! Deze bijzondere ketting staat voor kracht,
bescherming en positieve vibes! Pak je kaart erbij en bekijk wat de kralen
aan deze ketting betekenen...
Wat heb je allemaal gekregen?
1.
kort draadje
2. elastisch lang rijgdraad
3. 8 stickers (2 x mattenklopper, 2 x anker, 2 x afoe sensi, 2 x Surinaamse kaart)
4. allerlei gekleurde en gouden kralen
5. 2 x gouden kapjes
6. 4 x platte blank houten kralen
7.
4 x blanke houten kralen
8. 1 x grote houten ronde kraal
9. 1 x pamoni (kaurischelp)
10. 2 x houten bamboe
11. pakje stiften
12. infokaart
13. bewaarzakje
14. deze instructie met info voor ouders om meer uitleg te kunnen geven.

1.

Pak de volgende 5 blank houten kralen (de platte nog niet) bij elkaar: grote bol, 2 x rond, 1 x
'ovaal', 1 x 'kubus' en decoreer ze met stift. Laat drogen. Op het voorbeeld op je infokaart zie
je welke motieven/kleuren de ingi boka, kromanti fré, ogri ai kraal en de alakondrekralen
hebben.

2.

Pak het korte rijgdraadje en de pamoni (kaurischelp). Maak een ringetje met dit draadje,
zodat je het straks makkelijk aan je ketting kan ophangen.

3.

Beplak de platte houten kralen met de stickers.

4.

Pak de kleine gouden kraal en doe daar één kant van je lange rijgdraad doorheen.

5.

Pak de grote houten kraal en doe de 2 uiteinden van je rijgdraad nu door de grote kraal.

6.

Pak nu weer een gouden kraal en stop weer beide uiteinden van het rijgdraad door de
gouden kraal.

7.

Nu steken er 2 stukken draad uit de gouden kraal. Je kan nu het linker rijgdraad en het
rechter rijgdraad vullen met kralen hoe je wil!
Goed gedaan! Wat een geduld (pasensi) heb jij!

Mocht je er niet helemaal uitkomen, kijk dan op www.skippyflo.nl voor een
instructiefilmpje en meer info!
Tips:
●
●
●
●
●

Zorg voor schone (kring) vetvrije handen voor je begint.
Leg je kralen op een groot bord (preti), zodat ze niet wegrollen.
Gouden (gotu) kapjes: gebruik een gouden kapje voor de boven en onderkant
van de kleine alakondrekraal. Je kan ze ook voor een andere kraal gebruiken.
Misschien kun je transparante nagellak gebruiken om je gedecoreerde kralen
glans en een beschermlaagje te geven. Zo geeft het niet af op je kleren (krosi).
Met Surinaamse muziek (Sranang poku) op de achtergrond wordt je ketting
nog mooier!

BIGI BRASA,
Het SKIPPY & FLO TEAM

