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Materiaal:

Spiraalvormige ring

draad in goud en zilver 1 mm
rocailles ca. 2-3 mm
tangen om te buigen

siersteenlijm
ringstok

vingertopringenSierlijke

Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

medium

ca. 1 uur

Knutselidee
Nr.104.862 - Vingertopringen

Materiaal:
Draad 1 mm in zilver en goud, elk 15 cm lang.

Buig beide draden vanuit het midden sa-
men rond een ringstok en verstrengel ze.

Buig alle 4 draadeinden een keer rond het 
midden en lijn de draden daarna kruislings 
uit.

Buig elk draadeinde tot een platte spiraal.
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Kroonring Hartenring

Uilenring

Vissenring

Materiaal:
Draad 1 mm in goud, 13 cm lang.

Materiaal:
Draad 1 mm in goud, 16 cm lang en de kralen.

Materiaal:
Draad 1 mm in goud, 18 cm en 6 cm lang en 4 kralen.

Materiaal:
Draad 1 mm in zilver, 15 cm lang.

Buig een uiteinde van de draad tot een spi-
raal met twee windingen. Buig nu de kroon 
om de spiraal in vorm.

Buig de draad in het midden en druk hem 
bij de knik voorzichtig samen met de platte 
tang.

Draai beide draden een keer in elkaar, rijg 
een kraal op en schuif hem naar het hart.

Buig de lange draad (18 cm) vanuit het 
midden twee keer om de ringstok. Wikkel 
de korte draad (6 cm) vier keer om de ring 
en zet deze vast met een platte tang.

Buig een uiteinde van de draad volgens de basis-
instructies tot een spiraal met drie windingen.

Buig het uiteinde van de draad tot een 
oogje en haak het in de staartvin.

Buig de rest van de draad eenmaal rond 
een ringstok en kort deze in tot de gewens-
te lengte plus 1 cm voor het oogje. Buig 
het uiteinde van de draad tot een oogje en 
haak deze in de kroon.

Buig dan de twee uiteinden van de draad 
naar buiten in de tegenovergestelde 
richting en breng ze samen, waardoor de 
hartvorm ontstaat. 

Buig de draden om een ringstok en kort 
de draadeinden indien nodig in. Rijg de 
tweede kraal op en fi xeer hem met wat 
siersteenlijm aan het einde van de ring.

Knip de uitstekende uiteinden aan de ach-
terkant af en druk ze met de platte tang 
tegen de ring.

Buig nu het vislichaam om de spiraal heen. 
Trek de draad van achter naar voren door 
het midden van de spiraal, buig hem dan 
een keer om een ringstok en kort hem in 
tot de gewenste lengte plus 1 cm (voor het 
oogje).
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Rijg aan elk uiteinde van de draad 2 rocailles 
op en buig de uil zoals op de foto. Werk 
eerst de knik voor het oor, daarna buig je het 
betreff ende draaduiteinde naar de spiraal.


