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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
karabijn in zilver, tussenringen in zilver, platte lederen veter 
in bruin, diverse sieradenkralen en glas-was parels, parelho-
enveren, oorbellen in zilver, eventueel nog andere sieraadon-
derdelen

Benodigd gereedschap:
sieraden tang,
edelsteenlijm

Karabijnketting met veren
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Karabijnketting met veren
Een trendy ketting met veren in natuurlijke tinten. Zo 
wordt pronksieraad een gegarandeerd uniek stuk!

Materiaal:
Karabijnen, tussenringen, kettelstiften en oorbellen

vlakke lederen veter in bruin,
sieraadhanger hart met gat,

diverse sieraden kralen en glas-was parels,
parelhoenveren,

sieraden tang,
edelsteenlijm,

eventueel andere sieraadhangers

Rijg al naargelang van de wens verschillende glas-was parels en kralen op 
2 kettelstiften. De uiteinden van de kettelstiften met een spitse sieraden tang 
tot een lus buigen. Op de derde kettelstift een grotere kraal (bijvoorbeeld zo-
als op de decoratieafbeelding een glazen facetkraal in transparant) oprijgen. 
Een klein kloddertje edelsteenlijm op de punt van een veer aanbrengen en in 
de opgeregen kraal schuiven en kort laten drogen. Daarna bijvoorbeeld 6 klei-
ne crèmekleurige glas-was parels met een diameter van 3 mm oprijgen, en 
weer het einde tot een lus buigen. De 3 kettelstiften kunnen daarna aan een 
tussenring worden bevestigd. 

Het sieraden hart of iets dergelijks ook 
aan een tussenring met lus bevestigen. Er kunnen naar wens ook nog ande-
re sieraadelementen worden toegevoegd. De tussenring dan aan de kara-
bijnhaak inhangen en de platte lederen veter inrijgen.
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Voor de oorbellen zijn was parels met een diameter van 8 mm en 3 mm 
geschikt. Gewoon een kraal van 8 mm en 3 mm op een kettelstift steken. 
Een kloddertje edelsteenlijm op de punt van de veer aanbrengen en de 
grotere kraal opschuiven. Het andere uiteinde van de kettelstift met een 
zijkniptang naar wens inkorten en weer met de punttang tot een lus vormen. 
De kettelstift aan de oorbel bevestigen.
De tweede oorbel op dezelfde manier vervaardigen.

TIPS:
Gekleurde accenten kun je bijvoorbeeld met 

een gekleurde veter en bijpassende glas-
was parels of geslepen glaskralen zetten!

Je kunt verschillende gekleurde versies van 
de kettelstiften maken en dan de tussenring 
gewoon aan de karabijnhaak in- en uitha-

ken.

Het verensieraad is perfect voor indianen en 
squaws!!!!




