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De chatons met de kralenlepel in de gaasbuis gieten. 10 g chatons is 
genoeg om ca. 480 x 7 mm gaasbuis te kunnen vullen.

Metalen tussendeel tot het midden over de gaasbuis schuiven.

18 glaskralen en metalen kralen blokjes afwisselend aan de magic string 
rijgen. Nu de magic string door het metalen tussendeel rijgen en verder 
gaan met de glaskralen en blokjes rijgen.

Aan het eind van de magic string en de gaasbuis met een stuk draad ver-
binden. De einden recht afknippen en met de sieraden lijm in de sluiting 
lijmen. Een nacht laten drogen.

Totale lengte: ca. 350 mm

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gaasbuis voor sieraden, goud, ca. 1 m x 7 mm 725454 1 x 

Acryl chatons, kristal, 10 g 726380 1 x 

Glaskralen, kristal, 10g 599437 3 x

Magic string, wit/transparant, 10 m 205709 1 x 

Metalen magneetsluiting, goudkleur, 2-delig 592918 1 x

Metalen kralen blokjes, zilverkleur, 17 g 431519 1 x 

Metalen tussendeel, rond, zilverkleur mat 726472 1 x 

Draad, messing, 50 m 206705 1 x

Aanbevolen materiaal/gereedschap
 Sieraden lijm  567663

Kralen rijgapparaat  420620

 Kralen lepel  721254

Collier goud/kristal:
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Handleiding:

1. De eerste stap, zoals eerder bij nr. 1 beschreven is, beginnen (10 g acryl chatons is genoeg om ca. 300 x 8 mm gaasbuis te kunnen vullen.8 glask-
ralen black diamond, 20 glaskralen kristal, 8 glaskralen black diamond aan de magic string rijgenVon den Strassband 30 – 50 mm 6  lange Stücke 
abknipsen.

2. Strassband,  Magic Stringenden und Mesh Schlauch mit einem Stück Draht verbinden. Die Enden gleichmäßig abschneiden und mit dem Schmuck-
kleber in die Endkappen kleben. Über Nacht trocknen lassen.

3. Van de strassketting 6 lange stukken van 30 – 50 mm afknippen.
4. Strassketting, magic string en de gaasbuis met een stuk draad verbinden. De einden gelijk afknippen en met de sieraden lijm in de eindkapjes 

lijmen. Een nacht laten drogen. 
 
Totale lengte: ca. 300 mm
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Veel plezier en succes gewenst!
Het Opitec-Creatiefteam

Collier zwart: 

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gaasbuis voor sieraden, zwat, ca. 1 m x 8 mm 576088 1 x 

Acryl chatons, kristal beslagen, 10 g 726379 1 x 

Glaskralen, kristal, 18 stuks 599437 2 x

Glaskralen, black diamond, 18 stuks 599426 1 x

Sluiting/eindkapje, zilverkleur, 2-delig 523225 1 x 

Strassketting, zilverkleur, 500 mm 564872 1 x

Magic String, wit/transparant, 10 m 205709 1 x

Draad, zilverkleur, 50 m 206691 1 x

Aanbevolen materiaal/gereedschap
 Sieraden lijm  567663

Kralen rijgapparaat  420620

 Kralen lepel  721254


