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Leren accessoires
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Leren onderzetters rond, naturel, zonder embossing, geschikt voor ponsen en  
schilderen, ca. ø 83 mm 630946 3

Leren sleutelhanger - ovaal, naturel, zonder embossing, geschikt voor ponsen  
 en schilderen, ca. 5 0x 85 mm 516499 1

Leren - boekenlegger, naturel, zonder embossing, geschikt voor ponsen en schilderen,  
 ca. 235 x 42 mm 630935 1

Knutselvilt, 100% polyester, 500 g/m2, ca. 3,5 mm, ca. 300 x 450 mm, wit 513527 1

Leerresten, naturel/bruin, verschillende groottes en diktes, 1000 g 631654 1

Glansband, enkelzijdig metallic optiek, achterkant naturel/bruin, ca. 3 m x 17 mm, 
koperkleur 952123 1

Leren koord, metallic effect, ca. ø 1,5 mm x 1 m, 10 stuks, naturel 730163 4

Houten kralen - diamant, naturel, van elk 4 kralen ca. 15 x 15 x 15 mm,  
 van elk 8 kralen ca. 10 x 10 x 10 mm, 12 stuks 534848 1

Marabu do it metallic spray, koper, 150 ml 568902 1

POSCA verfstiften PC-5M, 4 kleuren in wit, zwart, goud en zilver,  
 punt 1,8 - 2,5 mm, 4 stuks 615975 1

UHU creatieve lijm 40 g, transparant 304403 1

Aanbevolen gereedschap:
Prym priem met beschermkapje, ca. 120 mm lang 631492 1

Karton- en leerschaar, ca. 180 mm lang 361141 1

Gaten- en oogjes tangenset 'Crop-a-Dile', met 100 oogjes in verschillende  
metaalkleuren (dikte ca. 4 mm, buitenmaat ca. 8 mm) 530866 1
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

U010K006

Benodigd gereedschap
werkmat, folie, steekdraad (of koord), stift, papier, cirkel, priem, (leer) schaar,  
meetling, gatentang met oogjes

onderzetters maken
1. Een deel van de houten kralen - diamant met de koperspray verven en laten drogen. 
2. Om te drogen rijg je de kralen aan steekdraad of aan een koord.
3. Ster op papier tekenen (of sjabloon gebruiken). 
4. Zoek de geschikte leerresten erbij, papieren sjabloon van de ster drie keer uit leer halen. 
5. Met de POSCA stiften naadstreepjes op de sterren en onderzetters tekenen.
6. Teken een cirkel op papier (sjabloon ca. 2 cm groter dan de onderzetter), sjabloon uitknippen.
7. Sjabloon cirkel op wit vilt leggen en uitknippen.
8. Een stuk glans band afknippen, enkelzijdig een 'V' uitknippen, steek er een oogje in.
9. Ster op onderzetter lijmen, band op de achterkant van de onderzetter bevestigen, onderzetter op het vilt fixeren.
10. In het midden in de vilten rand, met de priem, gaten steken.
11. Door deze gaten het leren band rijgen en de uiteinden vastknopen.
12. Voor grotere onderzetters, ook een leren cirkel (ca. 2 cm groter dan de vilten onderzetter) uitknippen.
13. Leren cirkel onder de vilten cirkel plakken.
14. In de rand van de leren cirkel achter elkaar oogjes bevestigen.
15. Door deze oogjes een leren band rijgen, aan de uiteinden diamant kralen in koper en naturel rijgen, uiteinden vastknopen.

1. De handleiding van de onderzetter is ook te gebruiken voor de sleutelhanger (punt 1 - 8, 10 - 11).
2. Leren ster en vilten cirkel uitknippen, aan de sleutelhanger bevestigen.
3. Glans band afknippen en van oogjes voorzien.
4. Kralen en band met de leren band fixeren. 

1. Vier oogjes, elk twee naast elkaar, parallel met een afstand van ca. 5 cm, op de voorkant van de leren boekenlegger indrukken  
 (vanaf de bovenkant van de boekenlegger).
2. Boekenlegger naar achteren omklappen, oogjes op elkaar leggen, met leren band alle vier de oogjes aan elkaar fixeren. 
3. Aan de leren band uiteinden diamant kralen in naturel en koper rijgen en vastknopen.
4. Glans band in de gewenste lengte afknippen, in elk een oogje drukken.
5. Glans band door de lus van de boekenlegger rijgen en vastknopen.
6. Knip de leren ster uit, bevestig een oogje in het midden.
7. Op de ster naadstreepjes met de POSCA stift tekenen.
8. Ster op het band plakken.

Handleiding:

De sleutelhanger versieren

Boekenlegger maken


