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Sieradenslang ketting met blad-hanger

Benodigd gereedschap:
secondelijm, schaar,
liniaal, trechter, tangen
© Aduis

Benodigde materialen:
sieradenslang 8 mm zwart, hanger blad zilver,
tussenringen 7 mm zilver, karabijnsluiting zilver, sierkralenmix-antiek - metaal klein, rocailles grijs-zwart

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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Deze mooie sieradenslang ketting is heel
gemakkelijk te maken en kan met diverse hangers
worden verfraaid.

1

2
3

Knip ca. 40 cm van de sieradenslang af.
Buig een tussenring open en breng deze in het oog van de
hanger (bladvorm) aan. Sluit de tussenring weer.
Breng een druppel secondelijm in de sluiting aan. Knijp de
sieradenslang plat en plaats hem in de sluiting. Knijp de
sluiting met behulp van een tang dicht.
Vul met behulp van een trechter de rocialles in de
sieradenslang, zodat ca. 1/3 gevuld is.
Verwijder de trechter. Knijp de slang samen en schuif een
sierkraal op de slang.
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Plaats de trechter weer en schud hier weer rocailles in,
zodat de slang tot de helft gevuld is.
Breng een sierkraal aan, vervolgens de tussenring met
hanger blad, daarna weer een sierkraal.

6
7
8

Plaats de trechter weer op de slang en vul deze weer met
rocailles, tot ca. 2/3 van de totale slang gevuld is.
Verwijder de trechter. Knijp de slang samen en breng weer
een sierkraal aan.
Breng de trechter weer aan en vul de slang verder met
rocailles.
Breng in de andere sluiting weer een druppel secondelijm
aan. Knijp de slang samen en plaats deze in sluiting. Knijp
de sluiting met een tang dicht.
Buig de tussenring open en haal deze door het oog van de
sluiting en sluit de tussenring weer.
Herhaal dit aan de andere zijde maar breng voor het sluiten ook nog een karabijnsluiting op de tussenring aan.

Klaar.
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