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Elfachtige wereld

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gipsband voordeelset, ca. 2 kg, ca. 3,6 m2, vrijblijvend gesorteerd 505821 1

Ballonnen ca. ¢ 230 mm, kleurrijk, 100 stuks 537477 1

Tempex bol, van binnen hol, 2-delig, ca. ¢ 300 mm 507250 1

Reeves acrylverf fijn 75 ml, rozenrood 473715 1

Reeves acrylverf fijn 75 ml, titaanwit 442318 1

LED-lichtsnoer met trafo, voor binnen, 64 LED's 441516 1

Transparant papier, 115 g/m2, ca. 50 x 70 cm, wit 452140 1

Knutselvilt, 20 x 30 cm, ca. 1,5 mm, 10 stuks, banaangeel 512013 1

Knutselvilt set, 5-kleurig gesorteerd, ca. 200 x 300 mm, ca. 1,5 mm, 10 stuks, geel-/oranjetinten 515460 alternatief

Knutselvilt, 20 x 30 cm, ca. 1,5 mm, 10 stuks, lichtgroen 512116 1

Knutselvilt, 20 x 30 cm, ca. 1,5 mm, 10 stuks, dennengroen 512127 1

Knutselvilt set, 5-kleurig gesorteerd, ca. 200 x 300 mm, ca. 1,5 mm, 10 stuks, groentinten 515367 alternatief

Knutselvilt, 20 x 30 cm, ca. 1,5 mm, 10 stuks, pacific 515987 1

Knutselvilt set, 5-kleurig gesorteerd, ca. 200 x 300 mm, ca. 1,5 mm, 10 stuks, blauwtinten 515297 alternatief

Knutselvilt, 20 x 30 cm, ca. 1,5 mm, 10 stuks, pink 512068 1

Knutselvilt set, 5-kleurig gesorteerd, ca. 200 x 300 mm, ca. 1,5 mm, 10 stuks, roodtinten 515471 alternatief

Borduurgaren set, 6 strengen, 6 kleuren elk 8 m, pinktinten 554118 1

Vulwatten, 1A kwaliteit, wasbaar op 30°C, 200 g 507537 1

Scheerwol vlies pasteltinten, 5 x 20 g in lichtblauw, lichtgroen, roze, oranje, natuurwit, 5 stuks 570428 1

Merino wol, kamband, 5 kleuren elk 10 g, pinktinten 565971 1

Houten knopen mix, ca. ¢ 15 mm, enkelzijdig gekleurd, 50 stuks 511145 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Bosch lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

Lijmsticks ca. ¢ 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

Borduurnaalden set , van elk 2 groottes in de dikte 18 - 22, 6 stuks 521935 1

Benodigd gereedschap
Watervaste ondergrond, permanentstift, stift, papier, cirkel, schaar, waterbeker (gipsverband), 
penseel, waterglas, keukenpapier, alleslijm (of lijmpistool met lijmsticks), 
boormachine met ¢ 3 mm boortje, borduurnaald, steentjes of zand

Handleiding
S013K001

Elfen lamp
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De ballon op de gewenste grootte opblazen en dichtknopen. 
Met een permanente stift de gaten (ramen) op de ballon 
tekenen. Let op! Ook een opening aan de boven- en achterkant tekenen. 
De gipsbanden in ca. 10 cm lange stroken knippen,
met water vochtig maken, op de ballon leggen.
De ballon met meerdere lagen gipsband bedekken.
De gipsvorm (paddenstoel steel) ca. 1 - 2 dagen laten drogen.
De ballon doorprikken en verwijderen.
Het resterende vocht goed laten drogen.
De steel met de Reeves acrylverf beschilderen.
De verf goed laten drogen.

Een helft van de ¢ ca. 30 cm grote bol (paddenstoel hoed), zoals hierboven 
beschreven, met gipsbanden bedekken. Gips ca. 1 - 2 dagen laten drogen 
(droogtijd variabel).

Met de boormachine kleine gaatjes, in de diameter 
van de lampjes van het lichtsnoer, in de bolhelft boren. 

De paddenstoelhoed met de acrylverf beschilderen.
De verf goed laten drogen. 
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De cirkeldelen met watten vullen, opening dichtnaaien. 
De raamdelen en de knopen er aan naaien. De luikjes net zo klaarmaken.  
Daarmee wordt bedoeld, een vilten cirkel dubbel vouwen. Zoals boven 
beschreven de kanten sluiten en vullen, knopen eraan naaien.

Het gras-band, lamellen-band, deur, luikjes en de knopen met het lijmpis-
tool fixeren. In de binnenkant van de hoed geel wolvlies leggen, en ook 
met lijm vastzetten. 

Een cirkel van ¢ 5 cm op papier tekenen en uitknippen. Met behulp van dit 
cirkelsjabloon, uit het vilt (geel, groen, pink, pacific) cirkels knippen en op 
de bolhelft plakken.  Lichtsnoer in de binnenkant van de steel plaatsen. 
Het lichtsnoer van binnen, door de opening aan de bovenkant van de 
steel, voeren. De lampjes van uit binnen in de gaten van de hoed steken. 
De rest van de lichtjes binnen in de steel achterlaten. De steel en hoed met 
het lijmpistool op elkaar lijmen. De steel met zand of steentjes verzwaren 
zodat het beter blijft staan. 

Voor de gras-band een donkergroen stuk viltenband van ca. 25 mm 
breedte op de gewenste lengte knippen. Met de schaar kartels inknippen. 
Voor de lamellen-band zoals beschreven een geel stuk viltenband van  50 
mm klaarmaken. 

Zoals in punt 5 beschreven meer cirkels in ¢ 8 cm (2x groen, 2x geel, 
2x pacific) klaarmaken. Beide groene cirkels op elkaar leggen, een dunne 
streng merinowol pink om de cirkel buitenkant leggen. Met roze borduur-
garen de beide cirkeldelen aan elkaar naaien. Voor de vulling een gedeelte 
open laten. 

Deur en luiken 

Gras en lamellenband
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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Alu-draad blank, ongelakt, afmeting: ca. ¢ 2,0 mm x 2 m 201431 1

Alu-draad blank, ongelakt, afmeting: ca. ¢ 1,0 mm x 5 m 201420 1

Rocailles mix in doosje, ca. ¢ 2 mm, rijggat: ca. 1 mm, koraal, 17 g 594149 1

Draad ca. ¢ 0,25 mm x 50 m, zilverkleur 206691 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Sieraadtangen set, 1 rondtang, 1 gebogen tang, 1 zijsnijtang, 3 stuks 512509 1

Benodigd gereedschap
Schaar, rondtang, zijsnijtang

Metalen elfen-oor

1. Buig de basisvorm van het elfenoor met het alu-draad ¢ 2,0.  

2. De basisvorm bestaat uit een ca. 45 x 45 mm boog, de uiteinden van het draad is gedraaid in een slakkenhuis vorm.
Alu-draad driehoek ca. 40 x 40 mm, dan in een boogvorm gedraaid wordt.

3. Nog een boog ca. 40 x 40 mm (oorklemmen) om aan het oor te klemmen. (de oorklemmen zijn later nodig).

4. Met het alu-draad ca. ¢ 1,0 mm x 5 m, verschillende groottes spiralen buigen. 
Pak een draadeinde met de rondtang. Buig het draad met de hand cirkelrond, tot de gewenste grootte.

5. Draadspiralen met het fijne zilverdraad in de driehoek van de basisvorm verdraaien. 

6. Rocailles aan een stuk zilverdraad rijgen (voor bogen en driehoek van de basisvorm). De lengte van het stuk draad aan de basisvorm afmeten.

7. De geregen rocailles strengen met zilverdraad aan de basisvorm (boog, driehoek) fixeren.

8. Oorklemmen, aan de binnenkant van de basisvorm met zilverdraad aan de bovenkant bevestigen. Niet te strak vastzetten, 
zodat de oorklemmen nog beweegbaar naar boven en onder blijven. (voor het dragen: basisvorm aan de buitenkant, oorklem aan de binnenkant).

9. De ¢ 2,0 mm alu-draad van de oorklem is zo flexibel, dat het aan het oor aangepast kan worden. 

10. Voor het linker oor de instructies in spiegelbeeld volgen

Handleiding

Elfen-oor links
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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gipsband ca. 3 m x 60 mm 503494 1

Alu-draad blank, ongelakt, afmeting: ca. ¢ 2,0 mm x 2 m 201431 1

Draad ca. ¢ 0,25 mm x 50 m, zilverkleur 206691 1

Acryl set diamanten ca. 7 - 12 mm, rijggat: ca. 1 - 4 mm, ca. 250 stuks 517266 1

Reeves acrylverf fijn 75 ml, briljantrood 473715 1

Reeves acrylverf fijn 75 ml, titaanwit 442318 1

edding 751 lakmarker, lijnbreedte 1-2 mm, zilver 536644 1

Sieraadsteentjes - candy 1, ca. ¢ 5/10 mm, kleurrijk, zelfklevend, 1 vel 595813 1

Aanbevolen gereedschap
Sieraadtangen set, 1 rondtang, 1 gebogen tang, 1 zijsnijtang, 3 stuks 512509 1

Benodigd gereedschap
Vaseline, ondergrond, schaar, waterbak, penseel, waterglas, keukenpapier, pincet, rondtang, zijsni-
jtang

Elfen-oor van gipsband

Handleiding
1. Het oor rijkelijk met vaseline insmeren.
2. Gipsband in ca. 3 cm langen stroken knippen, met water bevochtigen, om het oor leggen.
3. Het oor niet te ver naar binnen in de oorschelp met gipsband bekleden, zodat de opening voor het later dragen nog breed genoeg blijft. 
4. Het oor met meerdere lagen gipsband bekleden.
5. De driehoek vorm van het elfen-oor met meerdere gipsband lagen opbouwen.
Na het modelleren, gipsoor er af nemen
7. Voor het later bevestigen een oorklem van het alu-draad ¢ 2,0 mm buigen. 
8. De grootte van de oorklem aan het oor afmeten.
9. De onderste draadeinde van de oorklem tot een slakkenhuisvorm draaien.
10. Het rechte eind van de oorklem met gipsbanden aan het gipsoor fixeren. Mag rijkelijk!
11. Het gipsoor met oorklem ca. 1 dag laten drogen.
12. Het oor met de acrylverf beschilderen. Verf goed laten drogen.
13. Kleine spiralen, met de lakmarker zilver, op het oor tekenen.
14. Met een pincet de zelfklevende sieraadsteentjes op het oor plaatsen. 
15. Acryl-diamanten en rocailles aan een stuk zilverdraad rijgen (voor oorklemmen). De lengte van het stuk draad aan de oorklem afmeten.
16. Geregen rocailles/diamenten streng met zilverdraad aan de oorklem fixeren.
9. De ¢ 2,0 mm alu-draad van de oorklem is zo flexibel, dat het aan het oor aangepast kan worden. 

S013K001

Veel plezier gewenst! Het Opitec Creatief-Team

Elfen-oor rechts


