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Halsketting „raster“

Benodigd gereedschap:
tang, oven of efcolor oven,
brandplaat en brandstandaard,
wasknijpers, gaas
© Aduis

Benodigde materialen:
3 koperen hangers donut 2 gaten, schuurblok,
glazuurpoeder in turkoois, wit en zwart,
kwast, halsketting

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Stap 1

Deze moderne sieradenketting is heel bijzonder!
Met de EFCOLOR techniek bereik je deze unieke effecten!

Maak de koperen hanger schoon met het schuurblokje (stap 1).

Strooi het glazuurpoeder met behulp van een zeef

Stap 3

Stap 2

opzetstuk gelijkmatig op de koperen hanger (stap 2).

Steek 3 waxinelichtjes voor de oven aan. Plaats de

brandplaat met hanger op de oven en sluit het deksel.

Na 3-5 minuten, is het poeder gesmolten! Neem het

brandplaatje met behulp van de wasknijper voorzichtig
uit de oven!
WAARSCHUWING: KAN BRANDWONDEN VEROORZAKEN!

© Aduis

Als je geen EFCOLOR oven bezit, kun je de koperen
hanger ook in de oven „branden“.
Verwarm de oven tot 160 °C. Plaats het brandplaatje
met het sieradenonderdeel in de oven (stap 3) en sluit
de deur onmiddellijk.
Na 3-5 minuten is het glazuurpoeder gesmolten en
kun je de brandplaat eruit halen.
WAARSCHUWING: kan brandwonden veroorzaken!
Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Stap 4

Halsketting „raster“
Bewerk de achterzijde van de hanger op dezelfde wijze.
Gebruik voor het branden een brandstandaard, zodat
de voltooide zijde niet beschadigd (stap 4 en stap 5).

L eg na het afkoelen een stuk gaas op de hanger en

Stap 6

Stap 5

strooi dun zwart glazuurpoeder op (stap 6). Verwijder
het gaas en brand de hanger (het sieraad).

Versier de andere twee hangers op dezelfde manier,

maar met wit glazuurpoeder. Vergeet niet om ook de
achterzijde te versieren!

De hangers en de kwast met behulp van een tang aan de
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ketting aanbrengen!

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

