
Wij zijn benieuwd!     Deel jouw creatieve resultaat met #debanier DeBanierCreatief baniercreatief de.banier Maken!

Oorbellen:

2397291 Oorsterker rechthoek met

2397131 Schakel ovaal 40 x 20 mm 

2397141 Schakel ovaal 54 x 27 mm

2397300 Resin hanger zwart 30 x 11mm

Armband:

2397071 tussenstuk staafje 37x3mm

2393001 Menoslotje goud

2393688 o-ring ovaal 4 x 5mm mat 

Ketting:

2393548 Ketting fijn ovaal 3mm

2397131 Schakel ovaal 40 x 20 mm 

2397141 Schakel ovaal 54 x 27 mm

2397300 Resin hanger zwart 30 x 11mm

2393688 o-ring ovaal 4 x 5mm mat

Gereedschap:

2399101 2x Platbektang voor sieraden



 
Retrosieraden Black & Gold

Hou je van statement, black and 
gold? Dan zijn deze juwelen 
ideaal voor jou. In slechts enkele 
stappen maak je ze zelf. Eenvou-
dig en toch maximale impact! 

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-BlackandGoldsieraden

Oorbel - Armband - Ketting
 × Bevestig met behulp van twee platte bektangen alle onderdelen aan elkaar.



Wij zijn benieuwd!     Deel jouw creatieve resultaat met #debanier DeBanierCreatief baniercreatief de.banier Maken!

Oorbellen:

2397291 Oorsterker rechthoek

2397180 PU leder rondje 20mm zwart

2397121 Hanger halve maan 21x40mm

Armband:

2397071 tussenstuk staafje 37x3mm

2393001 Menoslotje goud

2393688 o-ring ovaal 4 x 5mm mat 

Ketting:

2393548 Ketting fijn ovaal 3mm

2397121 Hanger halve maan 21x40mm

2393688 o-ring ovaal 4x5mm mat

2397190 PU leder rechthoek 35x25 mm 

2397221 lederhouder 10mm goud

Gereedschap:

0530100 Gaatjestang

2399101 2x Platbektang voor sieraden



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-BlackandGoldsieraden

Oorbel:
 × Maak met de fijnste stand van de gaatjestang een gaatje in het lederen rondje. Bevestig zowel 
het lederrondje als de halvemaanhanger aan het verborgen oogje van de oorsteker. 

Armband & Ketting:
 × Met behulp van twee platte bektangen en oogjes bevestig je alle onderdelen aan elkaar.

 
Retrosieraden Black & Gold

Hou je van statement, black and 
gold? Dan zijn deze juwelen 
ideaal voor jou. In slechts enkele 
stappen maak je ze zelf. Eenvou-
dig en toch maximale impact! 


