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Speksteen droomvanger
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Speksteen amulet stenen, grootte en kleur vrijblijvend gesorteerd, ca. 45 - 95 mm,  
gat: ca. 4 mm, ca. 50 stuks 561715 1

Speksteen stukken, lichte kleursortering, grootte en kleuren zijn vrijblijvend 
 gesorteerd, ca. 35 - 70 x 15 - 45 mm, gat: ca. 3 mm, ca. 35 - 40 stuks 644431 alternatief

Speksteen hanger - Hart, ruw, kleur vrijblijvend gesorteerd,  
 ca. 40 x 40 x 10 mm, gat: ca. 3 mm 555527 alternatief

Draadring, wit gecoat, ring ca. 3 mm dik, ca. ø 150 mm 250070 1

Schachenmayr Catania handwerk garen, 100% katoen, voor haak- of breinaald dikte  
2,5 - 3,5, knotje 50 g, reseda 520250 1

Houten kralen, 2e keus: lichte kleur- en vormafwijkingen, ca. ø 4 - 15 mm,  
 gat: ca. 1 - 3 mm, naturel tinten, ca. 250 g 605543 1

Pluisveren, groottes vrijblijvend gesorteerd, ca. 50 - 130 mm, pasteltinten,  
ca. 10 g 594884 1

Houten kralen, verschillende vormen en groottes, incl. 2 koorden,  
 afmeting: ca. ø 8 - 15 mm, gat: ca. 2 - 4 mm, ca. 60 g, wit/groen 594965 alternatief

Houten kralen, verschillende vormen en groottes, incl. 2 koorden,  
 afmeting: ca. ø 8 - 15 mm, gat: ca. 2 - 4 mm, ca. 60 g, bruin/beige 594976 alternatief

OPITEC kinderlijm, zonder oplosmiddel, transparant, 105 g 314879 1

OPITEC kinderlijm, zonder oplosmiddel, transparant, 256 g 301313 alternatief

OPITEC kinderlijm, zonder oplosmiddel, transparant, 1025 g 301461 alternatief
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Speksteen - basisinstructies
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Aanbevolen gereedschap:
Speksteen - raspen, voor de fijne bewerking van speksteen, ca. 200 mm in verschillende 
vormen, 8 stuks 313068 1

Speksteen gereedschap set,  een vlakke-, een spitse-, twee holle beitels (groot en klein) 
en een guts, 5 stuks 564285 alternatief

Speksteen schuurpapier set,  schuurpapier korund en nat/schuurpapier, ca. 280 x 230 
mm, gesorteerd, 5 vel 603116 1

CREARTEC speksteen polijstmiddel 60 ml 558019 1

Borduurnaalden set, kunststof, kleurrijk gesorteerd, ca. 65 mm, 32 stuks 472661 1

Benodigd gereedschap
werkmat, speksteen raspen, schuurpapier met korund en natschuurpapier, kom voor water, keukenpapier, polijstmiddel,  
schaar, liniaal (meetlint), naald, lijm

Bewerk eerst de steen met grove of fijne steen rasp en grof schu-
urpapier (K60 / K80). Kleinere stenen (amuletstenen, harten) kun-
nen alleen worden gevormd met grof schuurpapier. Voor fijnere 
bewerkingen zijn de verschillende riffelraspen of de universele 
rasp handig.

Als de steen de gewenste vorm heeft, maakt u de oppervlakken 
glad met fijn schuurpapier (K120) (totdat er geen grove krassen 
meer zijn!).
Plaats de steen in een ondiepe bak met water. Was het stof er 
af en schuur de steen direct in het water met water schuurpa-
pier (K320). Bewerk de steen tot het oppervlak glad is. Met nog 
fijner schuurpapier voor water (K600-1000) kunt u het oppervlak 
schuren.

Droog na het schuren de steen af   met een doek. Smeer het in 
(meerdere keren tot de steen verzadigd is) of polijst het met bije-
nwas. Het kunstwerk is klaar!
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Handleiding droomvanger
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1. Volg de geïllustreerde rijginstructies (1 - 5) en rijg de ring in met handwerkgaren.

2. Voor de kralen- en verenversieringen: draden in de gewenste lengte van het garen afknippen. Begin in het midden.
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Veel plezier gewenst! 
 Het OPITEC Creatief-Team

3.  De draad in het midden dubbel leggen, op de juiste plaats aan de ring rijgen, aan elke streng hangen nu 2 draden. 
4. Rijg de kralen door beide uiteinden van de draad, met knopen vastzetten om afstand te houden. 
5. Schik de draaddecoratie symmetrisch (vanuit het midden). 
6. Bevestig de veren met lijm in een kraal. De pen van veer "verdwijnt" in de kraal.
7. Omwikkel de ring desgewenst volledig met garen.

8. Hang het speksteenhart (of een andere vorm) in het midden van de ring met het handwerkgaren.
9. De streng van het speksteen hart kan ook met kralen gedecoreerd worden. 
10. Voor het ophangen van de complete droomvanger, een stuk handwerkgaren afknippen, dubbel leggen en als een hanger aan de 
ring bevestigen.


