
Juweel: 
0220112 2x Metalen ronde hanger

0220012 Metaalstrip messing

1862649 Oorstekers

2393688 O-ring 4x5mm mat goud

2393591 Menoslotje goud glanzend

1860147 Lijm voor sieraden

0380796 Vernis spuitbus mat

Gereedschap: 
0015107 Schuurspons superfijn

0016002 Puntbeitel

0222003 Hamer voor stempels in metaal

0222005 Aambeeld

0040105 Kniptang

0200538 Houder voor miniboortjes

2399101 platbektang voor sieraden

0380060 rondbektang voor sieraden

Meetlat, potlood, houten plankje

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

https://www.debanier.be/metalen-ronde-hanger-0-9-mm-4-stuks-messing.html
https://www.debanier.be/metaalstrip-0-6-x-15-2-cm-3-stuks-messing.html
https://www.debanier.be/oorstekers-4-stuks-chirurgisch-staal.html
https://www.debanier.be/o-ring-ovaal-4-x-5-mm-5-g-mat-goud.html
https://www.debanier.be/menoslotje-15-mm-5-stuks-goud-glanzend.html
https://www.debanier.be/lijm-voor-sieraden-tube-27-g.html
https://www.debanier.be/vernis-spuitbus-150-ml-mat.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/hobbytang-allesknipper-14-cm.html
https://www.debanier.be/excel-miniboortjes-12-maten-0-34-tot-1-78-mm.html
https://www.debanier.be/rondbektang-voor-sieraden-klein-model.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 goud 
uitstraling voor een leuk prijsje! 

Werkwijze

Nooit eerder sieraden gemaakt? Geen probleem, met deze handige stap-
voor-stapbeschrijving maak ook jij een prachtig resultaat.

Geometrische oorbellen en armbandje in metal gold

 × Knip met de kniptang de oogjes van de metalen ronde hangers. 

 × Teken de metaalstrip op 1 cm en 2 cm af met potlood en knip met de kniptang op maat. 
Voor de oorbellen heb je 4 x ronde hanger, 2 x 1 cm en 2 x 2 cm nodig.  
Voor het armbandje heb je 4 x ronde hanger, 3 x 1 cm en 5 x 2 cm nodig.

 ×  Boor in het midden van elk uiteinde 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. 

 × Met de schuurspons werk je de scherpe kantjes weg en geef je de plaatjes een matte finish.

 × Verbind alle losse metalen plaatjes met de ovale O-ring. 
Tip: ringetjes voor sieraden open je het beste met twee tangetjes. Open en sluit ze door een 
dwarse beweging te maken, zo vervormt of breekt het ringetje niet.

 × Bij het armbandje eindig je aan één uiteinde met het Menoslotje 
en aan het andere met het oogje van 5 mm.

 × Kleef voor de oorbellen de oorsteker met de lijm op het bovenste messing schijfje. 

Tip: Messing heeft een natuurlijk proces waarbij het metaal in contact met zuurstof van kleur 
verandert (dat heet oxideren). Wil je graag de mooie glans van de sieraden behouden, dan 
kan je de juwelen afwerken met een laagje vernis. Een spuitbus vernis leent zich daar perfect 
voor. Geef de juwelen een tweetal laagjes. 


