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Benodigd materiaal: Artikelnummer Menge

Gietpoeder reliëf standaard, wit, 1000 gr 479908 naar gebruik

Gietpoeder reliëf standaard, wit, 5000 gr 479919 naar gebruik

Gietpoeder reliëf standaard, wit, 25 kg 479920 naar gebruik

Sieraden gietvorm–hanger “Cirkel”,ca. Ø 39 mm, materiaalverbruik ca. 10 gr 588375 1

Sieraden gietvorm–hanger “Ovaal”,ca. 29 x 39 mm, materiaalverbruik ca. 10 gr 588386 1

Sieraden gietvorm–hanger “Rechthoek”,19x39 mm, materiaalverbruik 10 gr 588364 1

Sieraden gietvorm – hanger “Ruit”,ca.29x39 mm, materiaalverbruik ca. 10 gr 588397 1

Sculpey®sjablonen en kleurenset, 4 sjablonen, ca. 115 x 156 mm, 2 kleuren, 
elk 32,5 ml in zilver- en goud-metallic, rakel, 7-delig

442936 1

Deco & Lifestyle hobbyverf, 230 ml, zilver 446561 1

Deco & Lifestyle hobbyverf, 230 ml, antiek goud 446712 1

Deco & Lifestyle hobbyverf, 230 ml, zwart 446376 1

   

Collier “Silky Cord”, ca. 450 mm lang, champagne 575691 1

Satijnkoord, ca. Ø 2 mm, 6 m / rol, creme 567205 1

Ketting, ca. 1 m x 3 mm, zilverkleur 548023 1

Ketting, ca. 1 m x 3 mm, goudkleur 555099 1
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Bakpapier, (wegwerp)handschoenen, keukenweegschaal, maatbeker, mengkom, spatel (oude garde), schaar, water 
beker, rond penseel, keukenrol, rond- en gebogen tang, zijsnijtang

Benodigd gereedschap: 

Tussenringen, ca. Ø 12 mm, 20 stuks, zilverkleur 206598 1

Tussenringen, ca. Ø 12 mm, 20 stuks, goudkleur 206602 1

Tussenringen, ca. Ø 6 mm, 20 stuks, zilverkleur 583803 1

Tussenringen, ca. Ø 6 mm, 20 stuks, goudkleur 583799 1

Nietstiften, ca. 45 mm lang, ca. Ø 0,5 mm, 100 stuks, platinakleur 547692 1

Nietstiften, ca. 45 mm lang, ca. Ø 0,5 mm, 100 stuks, goudkleur 547706 1

Metalen hanger “Kroon”, ca. 18 x 22 mm, platinakleur 721852 1

Metalen hanger “Engel”, ca, Ø 15 mm, platinakleur 500670 1

Metalen hanger “Peace”,  ca. 15 x 18 mm, zilverkleur, mat 725694 1

Polaris parel rond, ca. Ø 8 mm, mat bruin 579684 1

Polaris parel rond, ca. Ø 8 mm, mat beige 579802 1

Polaris parel rond, ca. Ø 10 mm, mat beige 579961 1

Geslepen glaskralen, ca Ø 14 x 10 mm, kristal 599611 2

Silk Bead glazen kraal, ca. Ø 11 x4 mm, 8 stuks, wit 569492 1

Geslepen glaskralen, ca Ø 10 x 8 mm, kristal, 18 stuks 599437 1

   

Benodigd gereedschap:   

Sieraden tangenset, 1 rondbektang, 1 gebogen tang, 1 zijsnijtang, 3-delig 512509 1

Handleiding: 
1. Meng de reliëf gietpoeder volgens de voorschriften aan.

9. Gebruik de sjablonen- en kleurset volgens de voorschriften.
8. Kleur het reliëf sieraad met de Sculpey® sjablonen- en kleurset.

6. Haal het reliëf sieraad uit de gietvorm.
5. Haal het model uit de vorm zodra het materiaal niet meer warm is.

10. Laat de verf drogen.
11. Hang in het rijggat van het reliëf sieraad een grote tussenring (12 mm).
12. Rijg door de tussenring de gewenste collier (zijden lint, satijnen koord, ketting).
13. Rijg de kralen over de collier, zoals u kunt zien in de afbeelding.
14. Sluit de collier met een kleine tussenring, sluiting of knoop.
15. Maak de kralen en hangers vast met een kleine tussenring (6 mm) of met prisma/kettelstiften.

16. Als u prisma/kettelstiften gebruikt, rijg de kralen en hangers op de collier, buig als uiteinde de kettelstift tot een 
oogje en snijd het restant van de prisma/kettelstift af. 

2. Het verbruik (hoeveelheid) van de reliëf poeder is afhankelijk van het benodigde materiaalverbuik van de gebruikte 

17. Het oogje kan door een grote tussenring worden geregen.

7. Indien nodig, laat het reliëf sieraad nog buiten de gietvorm drogen, zodat ook het restvocht verdwijnt.

4. Laat de reliëf gietmassa (afhankelijk van de model grootte) ca. 1 dag drogen.
3. Vul de sieraden gietvorm met de vloeibare reliëf poeder.

Veel plezier toegewenst!
Het Opitec Creatief Team


