
Juweel: 
0220072 Metalen cirkel messing

2393422 Bol-pen 50mm antiek goud

2393102 Kettelstift T-pen antiek goud

2330712 Houten kralen schijf

2330710 Houten kralen rechthoek

1862743 Glasparel geel

2393442 Schakel rond antiek goud

2393892 Buisje lang antiek goud

2393542 Ketting fijn ovaal antiek goud

1867805 Chalky finish poederroze

1867818 Chalky finish blauw

Gereedschap: 
0040105 Kniptang

2399100 Rondbek tang

0380061 Kniptang voor sieraden

0015107 Schuurspons superfijn

0016002 Puntbeitel

0222003 Hamer voor stempels in metaal

0222005 Aambeeld

0200538 Houder voor miniboortjes

Penseel, meetlat, potlood

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

https://www.debanier.be/metalen-cirkel-3-8-cm-3-stuks-messing.html
https://www.debanier.be/bol-pen-50-mm-25-stuks-antiek-goud.html
https://www.debanier.be/kettelstift-t-pen-30-mm-antiek-goud-5-g.html
https://www.debanier.be/houten-kralen-schijf-15-x-4-3-mm-17-stuks.html
https://www.debanier.be/houten-kralen-rechthoek-dwars-30-x-5-2-mm-12-stuks.html
https://www.debanier.be/glasparel-2-6-mm-17-g-assortiment-geel-parelmoer.html
https://www.debanier.be/schakel-rond-15-mm-10-stuks-antiek-goud.html
https://www.debanier.be/buisje-2-x-25-mm-20-stuks-antiek-goud.html
https://www.debanier.be/ketting-fijn-ovaal-3-mm-2-m-antiek-goud.html
https://www.debanier.be/chalky-finish-118-ml-poederroze.html
https://www.debanier.be/chalky-finish-118-ml-coelin-blauw.html
https://www.debanier.be/hobbytang-allesknipper-14-cm.html
https://www.debanier.be/rondbek-kniptang-voor-sieraden.html
https://www.debanier.be/kniptang-voor-sieraden-klein-model.html
https://www.debanier.be/schuurspons-rood-320-600-superfijn.html
https://www.debanier.be/puntbeitel-8-mm-8-cm.html
https://www.debanier.be/hamer-voor-stempels-in-metaal.html
https://www.debanier.be/aambeeld-10-x-10-cm.html
https://www.debanier.be/excel-miniboortjes-12-maten-0-34-tot-1-78-mm.html


Hou je van eenvoud en geome-
trie? Eenvoudige juwelen met een 
luxueuze uitstraling met oog voor 
detail en een grote impact van 
deze timeless classics.  
Deze sieraden met metallook 
maken we uit messing elemen-
ten. Messing is een geelkoper, zo 
maak je sieraden met een gouduit-
straling voor een leuk prijsje! 

Werkwijze

Geometrische hanger

 × Knip met de kniptang de metalen cirkel in tweeën. Schuur de onderkant van één halve cirkel 
lichtjes op met de schuurspons. Maak aan elk uiteinde en in het midden een gaatje. 
Tip: Gaatjes boren met de handboor:  teken af waar je wilt boren. Leg 
het metalen plaatje op een aambeeld en sla een aanzet met de puntslag. 
Bevestig de juiste grootte van boor in de houder. Leg het metalen plaatje op 
een houten plankje en draai met de hand voorzichtig een gaatje.

 × Schilder één houten schijfje en één rechthoekige houten kraal met de ‘Chalky 
finish poederroze’ en één houten schijfje met de ‘Chalky finish blauw’.

 × Neem een bol-pen. Rijg er een mat geel kraaltje en het roze houten schijfje aan, en 
eindig met een buisje. Het uiteinde van de bol-pen vorm je met de rondbektang om 
tot een oogje. Bevestig dat aan het linkse gaatje van de halve metalen cirkel. 

 ×  Neem een nieuwe bol-pen, rijg er een metalen buisje over en vorm het uiteinde tot een oogje. 
Dat oogje bevestig je rond de ronde schakel. Knip van een bol-pen het bolletje af. Vorm een 
oogje aan een uiteinde en hang dat ook aan de ronde schakel. Rijg er het blauwe houten schijfje 
aan, vorm opnieuw een oogje en hang dat aan de andere kant van de halve metalen cirkel. 

 ×  Neem de rechthoekige houten kraal en steek een bol-pen in het 
middelste gaatje. Vorm een oogje onder de houten kraal en bevestig 
dat aan het bovenste gaatje van de halve metalen cirkel.  

 × Knip een lengte van 75 cm van de ketting.

 × Steek een kettelstift in de buitenste gaatjes van de houten kraal, van onder 
naar boven. Vorm een oogje en bevestig daar de ketting aan.


