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Benodigd gereedschap:
lijm,
gladde onderlegger,
breinaald, spelden,
pincet, tangen

Bloemensieraden gemaakt van WePAM

Klanten upload van 
mevrouw Leisch 
- Dank u wel!

Benodigde materialen:
WePAM in wit glitter,
sierstenen, parelmoerkralen halfrond, oorbellen,
ring, tussenringen Ø 7 mm, viltstiften,
halsketting, siliconen vorm bloemen
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WePAM inkleuren

Heb je ooit WePAM uitgeprobeerd? Nee?

Hier vindt je het ideale instapproject. Met gebruik van de juiste 

siliconenmal kun je zulke delicate sieradenbloemen passend bij 

je favoriete outfit maken!

Zodat het zeker lukt, dien je eerst de WePAM 

basisinstructies (104.054) goed door te lezen en je 

werkplaats voor te bereiden.

Witte WePAM kan gemakkelijk worden in-
gekleurd: Eerst een kleine hoeveelheid op een 
vlakke ondergrond kneden en uitrollen. Nu 
met een viltstift (of een beetje acrylverf) in-
kleuren. De massa vouwen en opnieuw kne-
den. Indien gewenst, kun je een slechts ligt 
kneden en zo een gemarmerde massa ma-
ken of grondig doorkneden tot je een egale 
kleur hebt verkregen.

Benodigd gereedschap:
lijm,
gladde onderlegger,
breinaald, spelden,
pincet, tangen

Bloemensieraden gemaakt van WePAM

Benodigde materialen:
WePAM in wit glitter,
sierstenen, parelmoerkralen halfrond, oorbellen,
ring, tussenringen Ø 7 mm, viltstiften,
halsketting, siliconen vorm bloemen
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Kies een geschikte siersteen of een halve 
parelmoer kraal uit en lijm deze met be-
hulp van een pincet in het midden van de 
bloem. Laat weer goed drogen!

De doorgeknede WePAM in de siliconen mal 
drukken. Het beste kun je een kleine bal vormen 
en in het midden van de gewenste bloemvorm 
drukken. Vervolgens met een vingertop de model-
leermasse naar buiten in de ‚hoeken‘ van de mal 
schuiven. Herhaal dit totdat de mal vlak gevuld 
is. De Uitstekende massa met een breinaald afha-
len. Nu voorzichtig uit de mal verwijderen en op 
een stuk karton leggen. In de hanger meteen met 
een speld een gat prikken. De WePAM-bloemen 
ca. 24 uur laten drogen.
Tip: “Rafelige” bloemen kunnen na het drogen 
met een knutselmes nog op maat/in vorm wor-
den gesneden.

Bloemen vormen

Sierstenen en kralen opplakken

Benodigd gereedschap:
lijm,
gladde onderlegger,
breinaald, spelden,
pincet, tangen

Bloemensieraden gemaakt van WePAM

Benodigde materialen:
WePAM in wit glitter,
sierstenen, parelmoerkralen halfrond, oorbellen,
ring, tussenringen Ø 7 mm, viltstiften,
halsketting, siliconen vorm bloemen
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De gemaakte bloemen ondersteboven op een zacht 
oppervlak (vaatdoek, handdoek, etc.) plaatsen, zo-
dat ze horizontaal blijven liggen en op de achter-
kant van de oorbel of een ring plakken. Laat weer 
goed drogen en klaar zijn de oorbellen en ringen!

Voor de hanger in de gaten tussenringen 
rijgen en aan een halsketting of een arm-
band bevestigen. Eindelijk is het zo ver: Je 
zelfgemaakte bloemensieraad is klaar voor 
gebruik! Maar let op: de sieraden zijn niet 
waterbestendig.

Bloemen oprijgen

Ringen en oorbellen

KLAARKLAAR
Benodigd gereedschap:
lijm,
gladde onderlegger,
breinaald, spelden,
pincet, tangen

Bloemensieraden gemaakt van WePAM

Benodigde materialen:
WePAM in wit glitter,
sierstenen, parelmoerkralen halfrond, oorbellen,
ring, tussenringen Ø 7 mm, viltstiften,
halsketting, siliconen vorm bloemen


