
N° 104.288

©
 A

du
is

comKnutselidee

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

Benodigde materialen:
sieradenslang zwart Ø 8 mm, hanger rond zilver, tussenring 
zilver, sierkralen-mix - antiek - metaal groot, rocailles grijs-
zwart, rocailles blauw

Benodigd gereedschap:
lijmpistool (warm), schaar,
tangen, meetlint, trechter

Sieradenslang ketting
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Neem nu twee sierkralen in antiek en rijg aan beide 
zijden van de hanger één kraal op.

Vervolgens breng je de tussenring met hanger op 
de sieradenslang aan.

Knip ca. 40 cm van de sieradenslang af.
Neem twee tussenringen buig een tussenring open 
en hang ze aan elkaar. Bevestig ze daarna aan de 
ronde hanger en sluit de tussenring.
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Vul nu met behulp van een trechter de slang links 
en rechts met rocailles. Breng eerst aan beide zijde 
ca. 5 cm blauwe rocailles aan en vul daarna de rest 
van de slang met de grijs-zwarte rocailles.

Indien de slang wat uitgerafelt is, ietwat bij-
knippen.

Tot slot breng je een druppel warme lijm in het 
kapje van de sluiting aan. Druk hier meteen de sa-
mengeknepen slang in. Druk hem vervolgens aan zo-
dat de slang weer uitzet. Herhaal dit aan de andere 
zijde. Laat tot slot de lijm goed drogen. Klaar!

Tip: 
Laat bij het vullen van de slang aan het uiteinde 
een stukje vrij zodat je deze beter in de sluiting 
aan kunt brengen.
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