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Collier en oorhangers met 
metalen veren 

Benodigd materiaal: 
 
Art.-Nr.   Omschrijving 
553765  metalen hangers - veer, zilverkleurig 
442567  acrylkralen – diamant, bont gesorteerd, 50 g 
537282  nylon draad, zilverkleurig, ø 0,5 mm x 10 m  
523719  metalen sluiting - Yin/Yang, zilverkleurig, 8 stuks  
548023  ketting, zilverkleurig, 1m 
496418  knijpkralen, zilverkleurig, ø 3 mm,  50 stuks 
410957  tussenringen, platinakleurig,  ø 6 mm, 10 stuks 
 
Extra benodigdheden voor de oorhangers: 
 
553765  metalen hangers - veer, zilverkleurig, 10 stuks  
511217  oorhangers, platinakleurig, 144 stuks  
548012  nietstiften, zilverkleurig, 100 stuks

Aanbevolen gereedschap:  
Art.-Nr: Omschrijving: 
 
512509 sieraad tangenset 
420620 Bead Board

Handleiding collier:

1. Leg 18 witte en 17 oranje acrylkralen klaar (of gebruik het Bead Board). 
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5. Buig een tussenring eraan, rijg een deel van de sluiting en het eind van de ketting 
eraan en sluit de tussenring.  

2. Knip van de zilverkleurige ketting 2 gelijke lengtes af, ca. 10 - 14 cm.

3. Knip een stuk van ca. 28 cm af van het nylondraad, rijg een knijpkraal en het eind 
van de kettinge eraan, rijg het eind van het nylondraad door de knijpkraal en sluit 
deze. 

4. Rijg om te beginnen 1 witte - 1 oranje - 1 witte acrylkraal, dan verder met 1 metalen 
veer – 1 oranje – 1 metalen veer – 1 witte – 1 metalen veer etc. tot alles geregen is en 
sluit het geheel zoals in punt 3 beschreven is.    

6. Doe dit ook voor de andere kant.  

Totale lengte ca. 45 – 50  cm

1. Pak een nietstift, buig een oogje, hang er een metalen veer in en sluit het oogje.

2. Rijg aan de nietstift 1 witte - 1 oranje - 1 witte acrylkraal, buit het nietstift einde tot 
een oogjes, rijg de platinankleurige oorhanger er aan en sluit het geheel.  

3. Voor de tweede oorhanger herhaalt u punt 1 en 2. 

Totale lengte ca. 7,5 cm

Handleiding oorhangers:


