
1R004K002#1

Handleiding Ooster-
se s ieraden 

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal

Premo! boetseerklei, 57 g, denim 585562 2

Premo! boetseerklei, 57 g, parelmoer turkoois 419801 3

Premo! boetseerklei, 57 g, zilver 419959 2

Glazen sieraadstenen mix, ca. ø 4 mm, set 40 stuks, kleurrijk gesor-
teerd

436922 2

Glazen sieraadstenen mix, ca. ø 7 mm, set  9 stuks, kleurrijk gesor-
teerd

437641 2

Rocailles, transparant, ca. ø 2,6 mm, 17 g, lichtturkoois-zilver 704731 1

Rocailles, transparant, ca. ø 2,6 mm, 17 g, donkergroen-zilver 726047 1

Rocailles, transparant, ca. ø 2,6 mm, 17 g, grijs-zilver 707740 1

Metalen kralenkapje, ca. 15 x 12 mm, platinakleur, per stuk 722021 3

Oorstekers, sterling zilver, ca. 11 mm, 2 stuks 722331 1

Kettelstiften, ca. 45 mm lang, ca. ø 0,5 mm, 100 stuks 548012 1

Tussenringen, ca. ø 6 mm, platinakleur, 20 stuks 583803 1

Collier ‘Silky Cord’, ca. 45 cm, met sluiting, zwart 575680 1

   

Aanbevolen materiaal/gereedschap:   

Aanbevolen materiaal/gereedschap: 438197 1

Modellier–Roller, ca. ø 25 mm x 200 mm, 1 Stück 807196 1

Ausstechformen Set–Ring, ca. ø 29 - 112 mm, ca. 30 mm hoch, 14er-
Set

541375 1

Pearl Picker-Duo, punktgenaues Platzieren von Kleinteilen, Aufnah-
me-Spitze leicht klebend, zwei Größen, ca. 160 mm

417290 1

FIMO® professional Clay Extruder, ca. 165 mm lang, mit 20 verschie-
denen Einsätzen ca. ø 18 mm, 21er-Set

453180 1

Sculpey® Klebstoff, ofenhärtender Klebstoff für Modellier-massen, 59 
ml

428525 1

Bastelkleber transparent, 80 ml 539697 1



ondergrond, bakpapier, kneedmachine, modelleerroller, drukpers, uitsteekvorm cirkel, puntig mes, kralen picker duo, 
schaar, vlak- en rondtang, zijsnijtang

Handleiding: 

Oorbellen 

1. Kneed de Premo! boetseerklei in de kleur denim, parelmo-
er turkoois en zilver handwarm.

22. Kneed de Premo! boetseerklei parelmoer turkoois handwarm.

21. Aan de onderkant van de oorbellen (laatste kralenspiraal) drukt u in het midden een kettelstift (oogje van de ket-
telstift mag niet in de klei verdwijnen).   

Benodigd gereedschap: 

2. Rol, met behulp van de kneedmachine, van elke kleur een 
plaat uit van ca. 3 mm dik.  

3. Steek, met de uitsteekvorm ring, in de gewenste grootte 
(drie verschillende groottes) van elk 2 cirkels uit. 

4. Vul de Fimo klei extruder met klei.
5. Leg  de plaatjes met een gat op de extruder. 

6. Druk 'in kleine 'slagen' in, op alle drie de genoemde kleu-
ren. 

7. Leg, vanuit het midden komend, op elke plaat een 'slang-
worm'.

8. Daarmee wordt bedoeld: u begint met een kleur en 
eindigt met een andere (De slang moet tenminste uit 2 
kleuren bestaan.)   

9. Elke plaat bestaat nu uit een ronde onderplaat en een 
bovenlaag met erop een slangworm. 

10. Verwerk zo alle 6 cirkels met de slangenworm.  

11. In het midden van de slangworm drukt u in elk een strassteentje. (u kunt de steentjes evt. nog vastplakken met 
lijm, geschikt voor in de oven). 

12. Rondom het steentje drukt u, passend bij de slang, de rocailles erin met behulp van de kralen picker. (Het gat van 
de rocailles moet naar boven wijzen.) 

13. De rocailles vormen nu een kralenspiraal.
14. Aan het eind van dit kralenspiraal kunt u ook een strasssteentje plaatsen.  

18. Leg de met elkaar verbonden ronde platen (kralen spiralen) voor u en plaats de laatste premo plaat erop (zie 
afbeelding).

16. Rol nog een een Premo! plaat uit van ca. 3 mm.
17. Druk nu (zie afbeelding) twee ronde kralenspiralen (voor een oorbel) op- of aanelkaar. 

19. Door te drukken verbindt u de kralen spralen met de laatste plaat. 
20. Snij de laatste plaat, met het puntige mes, langs de kant van het kralen spiraal, netjes bij.

15. Verwerk zo alle 6 de slangworm platen.

24. Steek in de bovenste helft van de druppel het metalen kralenkapje.
23. Vorm twee druppels.

25. Druk ter decoratie enkele rocailles op de gemodelleerde druppel.  
26. Steek boven in de druppel, in het midden, een kettelstift.
27. Verwerk beide druppels zoals beschreven.  
28. Bak, onder toezicht, de kralen spiralen en de gemodelleerde druppels in de oven op 130° C voor ca. 30 minuten.

29. Na het afkoelen lijmt u aan beide oorbellen (achterkant) een oorsteker.  
30. Laat de lijm goed drogen.  
31. Verbind, met behulp van de rond- en vlakke tang, de kralenspiralen en de gemodelleerde druppels met elkaar.   
32. Daarmee wordt bedoeld: oogje (kettelstift) van de druppels openen, ander oogje (kralenspiraal) er in hangen, 

oogje van de druppels weer sluiten.   



Collier - hanger

1. Kneed de Premo! boetseerklei in de kleuren denim, parel-
moer turkoois en zilver handwarm.  

2. Rol, met behulp van de kneedmachine, van elke kleur een 
plaat uit van ca. 3 mm dik.  

3. Steek, met de uitsteekvorm ring, in de gewenste grootte 
(drie verschillende groottes) van elk 2 cirkels uit. 

5. Leg  de plaatjes met een gat op de extruder. 
4. Vul de Fimo klei extruder met klei.

6. Druk 'in kleine 'slagen' in, op alle drie de genoemde kleu-
ren. 

8. Daarmee wordt bedoeld: u begint met een kleur en 
eindigt met een andere (De slang moet tenminste uit 2 
kleuren bestaan.)   

7. Leg, vanuit het midden komend, op elke plaat een 'slang-
worm'.

9. Elke plaat bestaat nu uit een ronde onderplaat en een 
bovenlaag met erop een slangworm. 

10. Verwerk zo alle 3 de cirkels met de slangenworm.  
11. In het midden van de slangworm drukt u in elk een 

strassteentje. (u kunt de steentjes evt. nog vastplakken 
met lijm, geschikt voor in de oven). 

12. Rondom het steentje drukt u, passend bij de slang, de rocailles erin met behulp van de kralen picker. (Het gat van 
de rocailles moet naar boven wijzen.) 

17. Druk nu (zie afbeelding) twee ronde kralenspiralen (voor een oorbel) op- of aanelkaar. 
16. Rol nog een een Premo! plaat uit van ca. 3 mm.

15. Verwerk zo alle drie de ronde platen kralen spiralen.  
14. Aan het eind van dit kralenspiraal kunt u ook een strasssteentje plaatsen.  
13. De rocailles vormen nu een kralenspiraal.

18. Leg de met elkaar verbonden ronde platen (kralen spiralen) voor u en plaats de laatste premo plaat erop (zie 
afbeelding).

19. Door te drukken verbindt u de kralen spralen met de laatste plaat. 
20. Snij de laatste plaat, met het puntige mes, langs de kant van het kralen spiraal, netjes bij.
21. Aan de onderkant van de oorbellen (laatste kralenspiraal) drukt u in het midden een kettelstift (oogje van de ket-

telstift mag niet in de klei verdwijnen).   
22. Kneed de Premo boetseerklei parelmoer turkoois handwarm.

30. In het bovenste oogje van de hanger, hangt u een tussenring.  

29. Daarmee wordt bedoeld: oogje (kettelstift) van de druppel openen, ander oogje (kralenspiraal) er in hangen, 
oogje van de druppel weer sluiten

28. Verbind, met behulp van de rond- en vlakke tang, de kralenspiraal en de gemodelleerde druppel met elkaar.   

27. Bak, onder toezicht, de kralen spiralen en de gemodelleerde druppels in de oven op 130° C voor ca. 30 minuten.
26. Steek boven in de druppel, in het midden, een kettelstift.
25. Druk ter decoratie enkele rocailles op de gemodelleerde druppel. 
24. Steek in de bovenste helft van de druppel het metalen kralenkapje.

23. Vorm twee druppels.

31. Door deze tussenring rijgt u het collier 'Silky Cord' (sluiting is al aan het collier bevestigd). 

Veel plezier en succes gewenst!
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