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Handleiding gemo -
delleerde zeefdruk 

sieraden

Benodigd materiaal:
(voor een holle kralen collier (in totaal 3 holle kralen), ketting met ovalen hanger en 
armband)

Artikelnummer Aantal

Sculpey holle kralen vormer 442590 1 x 

Metalen hanger ovaal 470773 1 x 

Metalen armband 442785 1 x 

Premo! boetseerklei 57 g, turkoois 585540 1 x

Premo! boetseerklei 57 g, olijfgroen 585539 1 x 

Sjablonen- en kleuren set, 7-delig 442936 1 x 

Strassstenen mix, ø 2 mm, 50 stuks, bont gekleurd 426501 1 x

Strassstenen mix ø 4 mm, 40 stuks, bont gekleurd 436922 1 x 

Edelstaal collier, 1 rij, platinakleur 581801 1 x 

Ketting, 1 m, zilverkleur 548023 1 x 

Kettelstiften, edelstaal, 20 stuks 558857 1 x 

Splitringen, edelstaal, 20 stuks 558798 1 x 

   

Aanbevolen gereedschap:   

Pearl Picker duo 417290 1 x 

Modelleer roller 807196 1 x 

Kneedmachine Fimo Clay Machine Professional 438197 1 x 

Fimo Cutter set 527333 1 x 

Sculpey ovenhardende lijm, 59 ml 428525 1 x 

Lijm, transparant, 80 ml 539697 1 x 

Uitsteekvormen set ‘Ring’, 14-delig 541375 1 x 

   

Benodigd gereedschap:   

Ondergrond, modelleer roller, puntig mes, schaar, keukenpapier, bakpapier, oven, 
zijsnijtang, rondtang
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Handleiding: 

(Er worden door u, om uit te kunnen kiezen, meerdere holle kralen gemaakt. Voor het collier van deze handleiding zijn alle-
en holle kralen nodig. U maakt de kralen naar eigen inzicht.

3. Leg op de gemodelleerde plaat een sjabloon. 

Hollenkralen Collier 

1. Kneed de beide Premo boetseerklei met de handen zacht. 

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

4. Druk een kleine hoeveelheid goudverf op de boven-
kant van het sjabloon. 

5. Met de schraper verdeelt u het snel en gelijkmatig de 
verf op het sjabloon. 

9. Druk dan nu de plaat met het patroon op de gewenste 
rondingen van de kralenvormer.

10. Haal met een puntig mes of een (in de juiste grootte) 
uitsteek vorm ring, de overtollige klei rondom de hol-
lenkralen rondingen weg. Nu zit er alleen nog klei op de 
rondingen van de kralenvormer. 

6. Verwijder het sjabloon. 

7. Het patroon is nu zichtbaar op de kleiplaat.  

8. De verf is onmiddelijk droog, u kunt met het modelle-
ren beginnen.

11. Voor een holle kraal heeft u twee dezelfde grootte halve 
kralen nodig.  

12. Deze beide halve kralen worden later, na het bakken, 
met knutsellijm aan de buitenranden aan elkaar geplakt.   

13. De beide helften kunnen in dezelfde kleur of in verschil-
lende kleuren aan elkaar geplakt worden.  

14. Druk, met behulp van de kralen picker, de gewenste sieraadsteent-
jes in de klei (bovenkant van de halve kraal in de welving).

15. U kunt de steentjes ook met de Sculpey® lijm (al voor het bakken) 
vastlijmen.

16. Bak de gemodelleerde halve kralen met de kralenvormer in de oven 
op 130°C voor ca. 30 minuten.

17. Haal, na het bakken, de halve kralen van de kralenvormen af. Laat ze 
goed afkoelen.  
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18. Lijm in de halve kraal (binnenkant), in het midden aan de bovenkant van de schaal een kettelstift. Het oogje moet 
zich buiten de halve kraal bevinden. (Door dit oogje wordt later het collier gevoerd.)   

19. Fixeer nu, zoals in punt 11 en punt 12 beschreven staat, de beide gewenste halve kralen tot een hele kraal.

20. Bevestig de collier sluiting alsvolgt: sluiting eraf schroeven, met het schroefdraad naar buiten, op het andere 
draadeinde rijgen.   

21. Het vrije draadeinde door het oogje van de kraal voeren.   

22. Sluitstuk op het vrije draadstuk plaatsen, met een tang fixeren en lijm toevoegen.  

23. Lijm goed laten drogen. 

24. Om het collier te sluiten, de sluiting naar voren schuiven (richting het sluitstuk) en met het sluitstuk verdraaien.  

Ketting met ovalen hanger 

1. Kneed de olijfgroene Premo boetseerklei met de 
handen zacht.   

2. Rol, met behulp van een kneedmachine, een plaat 
uit in de dikte/diepte van de ovalen hanger(s). 

3. Leg op de gemodelleerde plaat een sjabloon.  

4. Plaats een klein beetje goudverf op de bovenkant van het 
sjabloon.  

5. Verdeel dit snel en gelijkmatig met een schraper over het 
sjabloon.  

6. Verwijder het sjabloon.  

7. Het patroon is nu zichtbaar op de klei plaat.  

8. De verf is onmiddelijk droog, u kunt met het modelleren begin-
nen.

9. Leg op de bedrukte plaat de ovalen hanger.  

10. Snij de modelleerklei in de vorm van de hanger.  

11. Druk de uitgesneden ovale klei vorm in de verdieping van de 
hanger.  
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12. Met behulp van de kralen picker fixeert u de gewenste sieraads-
teentjes op de klei van de hanger.  

13. U kunt de steentjes nog extra vastzetten met de Sculpey® lijm (al 
voor het bakken).

14. Bak de hanger op 130°C voor ca. 30 minuten in de oven.

15. Laat de hanger goed afkoelen na het bakken. 

16. Knip met de zijsnijtang de gewenste lengte af van de ketting. 

17. Haal de ketting door het oogje van de ovalen hanger. 

18. Fixeer, met behulp van de rondtang, de beide uiteinden van de 
ketting in een splitring.

Armband 

1. Kneed de beide Premo boetseerklei stukken 
met de handen zacht. 

2. Rol, met de kneedmachine, van elke kleur 
een plaat uit van ca. 4 mm dik. 

3. Leg op de gemodelleerde plaat een 
sjabloon.  

4. Druk een kleine hoeveelheid van de 
goudverf op de bovenkant van het 
sjabloon. 

5. Verdeel, met een schraper, de verf 
snel maar gelijkmatig over het 
sjabloon.  

6. Verwijder het sjabloon.  

7. Het patroon is nu overgenomen op 
de gemodelleerde plaat.  

8. De verf is snel droog dus kunt u 
beginnen met het modelleren. 

9. De armband buigt u in de gewenste 
grootte.  

10. Snij, van de beide bedrukte platen, 
stukken af in de gewenste lengte en 
hoogte.  

11. Druk deze na elkaar op de buiten-
kant van de armband.  

12. Met behulp van de kralen picker 
fixeert u de gewenste sieraadsteent-
jes op de klei van de armband.   

13. U kunt de steentjes nog extra vast-
zetten met de Sculpey® lijm (al voor 
het bakken).

14. Bak de armband op 130 °C voor ca. 
30 minuten in de oven.

15. Laat de hanger goed afkoelen na 
het bakken.

Veel plezier en succes gewenst! Het OPITEC - Creatiefteam


