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Oorbel links

2397164 Kristal hanger 10x8mm groen

2397281 Oorsteker ovaal met oogje

2393261 Oogje10mm goud

2397091 Schakel ellips 25 x 14 mm

Armbandje

2397211 Schakel ovaal 13x7mm goud

2393548 Ketting fijn ovaal mat goud

2397162 Kristal hanger 10 x 8 mm 

2397164 2x roze & 2x groen 

2397081 Schakel langwerpig

2397221 lederhouder 10mm goud

2393001 Menoslotje goud

2393688 o-ring ovaal 5mm

1862777 Glasparel jadegroen 2.6mm

1862786 Glasparel oranje 2.6mm

2393091 Primastift o-pen 3mm goud

Oorbel rechts

1862786 Glasparel oranje 2.6mm

2393091 Primastift o-pen 3mm goud

2397201 Oorhaak 12 mm vintage goud

2397174 Kristal hanger 30 x 12 mm groen



Werkwijze

Nooit eerder sieraden gemaakt? Geen probleem, met de gedetaileeerde stap-voor-
stapbeschrijving op onze website maak ook jij een prachtig resultaat.  
debanier.be/blog/post/KNUTSELTIP-Romantische-sieraden

Kralentussenstuk:

 ×  Neem een prismastift o-pen en rijg daar drie kralen op. Knip de primastift, vanaf de kralen neem 
je ongeveer 1 cm. Plooi het uiteinde met een ronde tang terug tot een oogje. Met twee platte 
bektangen kan je de oogjes mooi horizontaal zetten. 

Juwelen:
 × Leg alle onderdelen in de juiste volgorde.
 × Met behulp van twee platte bek tangen en oogjes bevestig je alle onderdelen aan elkaar.

De feestdagen komen eraan, 
altijd fijn om met de mooiste ju-
welen te pronken. Wat dacht je 
ervan om dit jaar je eigen oor-
bellen en ketting te maken? Met 
onze nieuwe kristallen maak je 
zonder moeite speelse en ele-
gante juwelen. Kies je favoriete 
kleurtje – groen, roze, paars of 
zwart –en combineer met goud 
of zilver. Zo stem jij deze tijdloze 
juwelen af op jouw kledingstijl.
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Alle juwelen

2393688 o-ring ovaal 4 x 5mm 5g mat goud 

2393548 Ketting fijn ovaal 3mm 2m mat goud

2393091 Primastift o-pen 3mm goud

Oorbel links

1862782 Glasparel donkergrijs 2.6mm

2397162 Kristal hanger 10x8mm roze & paars2

2397281 Oorsteker ovaal met oogje 12x7mm

2397241 Tussenstuk staafje 25 x 1,5 mm 

Ketting:

2397081 Schakel langwerpig 25 x 7 mm

2393691 o-ring 7x1mm 5g goud glanzend

1862782 Glasparel donkergrijs 2.6mm

2397172 kristal hanger 30 x 12mm roze

2397163 Kristal hanger 10x8 paars

2397251 Floche ketting 35mm goud

Oorbel rechts:

2397261 oorsteker rechthoek met oogje

1862782 Glasparel donkergrijs 2.6mm

2397162 Kristal hanger 10x8mm roze & paars

2397241 Tussenstuk staafje 25 x 1,5 mm 

2397231 tussenstuk hanger 26x9mm goud



De feestdagen komen eraan, 
altijd fijn om met de mooiste ju-
welen te pronken. Wat dacht je 
ervan om dit jaar je eigen oor-
bellen en ketting te maken? Met 
onze nieuwe kristallen maak je 
zonder moeite speelse en ele-
gante juwelen. Kies je favoriete 
kleurtje – groen, roze, paars of 
zwart –en combineer met goud 
of zilver. Zo stem jij deze tijdloze 
juwelen af op jouw kledingstijl.

Werkwijze

Nooit eerder sieraden gemaakt? Geen probleem, met de gedetaileeerde stap-voor-
stapbeschrijving op onze website maak ook jij een prachtig resultaat.  
debanier.be/blog/post/KNUTSELTIP-Romantische-sieraden

Kralentussenstuk:

 ×  Neem een prismastift o-pen en rijg daar drie kralen op. Knip de primastift, vanaf de kralen neem 
je ongeveer 1 cm. Plooi het uiteinde met een ronde tang terug tot een oogje. Met twee platte 
bektangen kan je de oogjes mooi horizontaal zetten. 

Juwelen:
 × Leg alle onderdelen in de juiste volgorde.
 × Met behulp van twee platte bek tangen en oogjes bevestig je alle onderdelen aan elkaar.


