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Handleiding  Artisan sieraden

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Veren hangertjes mix, artisan, 5 stuks 593925 1 x

Rubberen ringen mix, artisan, 100 stuks 593969 1 x 

Glaskralen mix, artisan, 60 stuks 593671 1 x 

Rocailles mix, artisan, 17 g 594138 1 x 

Ketting, goudkleur, 1 m 555099 1 x 

Karabijn, goudkleur, 5 stuks 512291 1 x 

Tussenringen gehard, goudkleur, 50 stuks 583825 1 x 

Kettelstiften, goudkleur, 100 stuks 548001 1 x 
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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Kwasten mix, artisan, 5 stuks 593992 1 x

Rubberen ringen mix, artisan, 100 stuks 593969 1 x 

Rocailles mix, artisan, 17 g 594138 1 x 

Ketting, goudkleur, 1 m 555099 1 x 

Karabijn, goudkleur, 5 stuks 512291 1 x 

Tussenringen, goudkleur, 20 stuks 583799 1 x 

Nietstiften, goudkleur, 100 stuks 547706 1 x 

Metalen hangers mix, goudkleur, 3 stuks 593545 1 x 

Rocailles ¢ 4,5 mm, metallic, goudkleur, 17 g 582689 1 x

Armband 

Oorbellen

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Veren hangertjes mix, artisan, 5 stuks 593925 1 x

Rubberen ringen mix, artisan, 100 stuks 593969 1 x 

Glaskralen mix, artisan, 60 stuks 593671 1 x 

Rocailles mix, artisan, 17 g 594138 1 x 

Ketting, goudkleur, 1 m 555099 1 x 

Oorhangers, goudkleur, 20 stuks 512121 1 x 

Tussenringen, goudkleur, 50 stuks 583799 1 x 

Kettelstiften, goudkleur, 100 stuks 548001 1 x 

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Buigtang, voor het maken van oogjes  725133

Sieraadtangen, 3 stuks  512509

Kralen rijgapparaat  420620
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1. Knip van de ketting 2 stukken af van ca. 380 mm lang. Bewaar de rest voor later.
2. Voor de sluiting, aan elke kant een tussenring in hangen en aan een kant ook nog  

een karabijn.
3. Aan de andere uiteinden van de ketting een tussenring in hangen. De rest van de ketting er-

bij pakken. Twee stukken van 3 schakels lang afknippen en aan iedere kant van de tussenring 
hangen. Punt 3 herhalen maar dan met twee stukken van 4 schakels lang.

4. Voor de eerste dwarsstang: 1x op een kettelstift 2 rocailles – 1 rubberen schijf – 2 glaskralen – 
2 rocailles rijgen.

5. Met de buigtang een oogje buigen en in de bovenste tussenring, aan beide kanten in 
hangen.

6. Voor de tweede dwarsstang: aan een kettelstift afwisselend 6 rubberen ringen – 3 rocailles – 
3 glaskralen rijgen. Met de buigtang een oogje buigen en in de tweede tussenring, aan beide 
kanten in hangen.

7. Aan de onderste dwarsstang worden 8 glaskralen geregen. Met de buigtang een oogje 
buigen en in de laatste tussenring, aan beide kanten, in hangen.

8. Voor de strengen: wordt per streng aan een kettelstift geregen: rocailles – glaskralen – rub-
beren schijven en een ca. 50 mm lang stuk ketting. Eindigen met een oogje (buigen met de 
buigtang) en daarin een tussenring. 

9. In de laatste tussenring, tot slot, een veertje of een rubberen ring in hangen.
10.     Vul de onderste dwarsstang met de gewenste aantal strengen.

Totale lengte: ca. 500 mm

1. Knip een stuk van ca. 180 mm van de ketting af (al naar gelang de gewenste lengte).
2. Rijg aan een nietstift rocailles en rubberen schijven, verschillend van kleur en lengte.
3. Een oogje buigen en in een schakel hangen. 
4. De kwasten in een tussenring hangen en in een vrije schakel in hangen, evenals de  

metalen hangers.
5. Aan beide uiteinden van de ketting een tussenring in hangen en aan een kant ook  

nog een karabijn.

Totale lengte: ca. 190 mm

Handleiding: Ketting

Handleiding: Armband



4S001G004bn

Veel plezier en succes gewenst
Het OPITEC Creatief-Team

1. Van de ketting en stuk van ca. 30 mm afknippen. In het midden pakken en er een tussenring 
in hangen. Daarna de oorhanger er aan hangen. 

2. Aan het eind van de ketting aan elke kant een tussenring in hangen.
3. In deze tussenringen wordt een stukje ketting van 4 schakels met een tussenring  

ingehangen.
4. Voor de eerste dwarsstang: aan een kettelstift 3 rocailles – 1 rubberen schijf –  

3 rocailles rijgen.
5. Met de buigtang een oogje buigen en in de bovenste tussenring, aan beide kanten,  

in hangen.
6. Voor de tweede dwarsstang: aan een kettelstift 6 rocailles rijgen.
7. Met de buigtang een oogje buigen en in de bovenste tussenring, aan beide kanten, in 

hangen.
8. Voor de strengen: aan een kettelstift rijgen rocailles – glaskralen – rubberen schijven of 

gewoon ketting stukjes in hangen. Een oogje buigen met de buigtang en een tussenring in 
hangen. 

9. In de tussenring nog een streng en tot slot een veren hangertje of een rubberen  
schijf in hangen.

10. Knip van de rest van de ketting 2 stukken af van ca. 40 mm en afwisselend , met de gemaakte 
strengen, aan de onderste dwarsstang, tussen de glaskralen hangen.

Totale lengte: ca. 100 mm

Handleiding: Oorbellen


