Kleurige druppeloorbellen
(met kettelstiftjes)

Moeilijkheidsgraad
Dit heb je nodig :
• 10 kettelstiften
• 2 oorbelhaken
• 2 kleine stukjes ketting: elk stukje moet
3 schakels hebben
• 8 kleine ronde parels 6 mm (A)
• 2 druppelvormige gefacetteerde matte parels (B)
• Rondbektang
• Kniptang
Zo maak je het :
• Neem een oorbelhaak en open het oogje. Haak het vervolgens in 1
uiteinde van een stukje ketting met 3 schakels. Hiervoor kan je een
stukje verlengketting gebruiken.
• Neem een kettelstift, rijg er een druppelvormige parel op (B) en werk
af met een oogje. Alvorens het oogje te sluiten, bevestig je het aan het
andere uiteinde van het stukje ketting.
• Je hebt nu nog 4 kettelstiften en 4 kleine pareltjes (A). Rijg de 4
pareltjes op de 4 afzonderlijke kettelstiften. Werk ze alle 4 af met een
oogje. De eerste 2 stuks bevestig je aan de bovenste schakel van het
stukje ketting aan weerszijden van de oorhaak. De volgende 2 stuks
bevestig je aan de middelste schakel op zulke wijze dat de onderste
schakel zich tussen de 2 hangertjes bevindt.
• Herhaal dezelfde stappen nog een keer en je paar oorbellen zijn
klaar! u

Voor meer ideeën ga naar www.veritas.be
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Kleurige
druppeloorbellen

Moeilijkheidsgraad
Dit heb je nodig :
• 2 oorbelhaken
• 2 kettelstiften
• 2 oogstiften
• 8 kleine ronde parels 6mm (A)
• 2 gefacetteerde matte druppelvormige parels (B)
• Rondbektang
• kniptang
Zo maak je het :
• Neem een oogstift en buig deze rond het handvat van je rondbektang
zodat deze al lichtjes gebogen is. Dit werkt nadien gemakkelijker.
• Rijg er nu 4 kleine parels (A) op en plooi de kettelstift verder dubbel
door de eerste 2 en de laatste 2 parels naar elkaar toe te duwen.
De 4 pareltjes vormen nu een vierkantje.
• Zorg dat het oogje van de kettelstift naar het midden wijst. Manipuleer
dit eventueel met je rondbektang. Het andere uiteinde is nog recht:
maak hier nu ook een oogje met je rondbektang en zorg dat dit ook
licht naar het midden wijst.
• Beide oogjes moeten een klein beetje overlappen zodat je door het
overlappende gedeelte het haakje van je oorhaak kan steken. Om dit
te doen met je met je tang eerst het oogje van je oorhaak een beetje
open maken, vervolgens door beide oogjes van je hanger gaan, en
nadien het oogje van je oorhaak terug sluiten.
• Neem nu een kettelstift. Rijg hierop de druppelvormige gefacetteerde
parel (B) en maak een oogje. Alvorens het oogje te sluiten, haak je het
in op de rest van de oorbel tussen de tweede en derde kleine parel (A).
• Herhaal dit alles nog een keer en je paar oorbellen is klaar!

Voor meer ideeën ga naar www.veritas.be
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