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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:
een lege Nespresso capsule,
ca. 60 cm aluminium draad in 
zilver 1,5 mm of 2,0 mm,
glas-wasparel

Benodigd gereedschap:
fl es met een smalle hals Ø 18 
mm of een kurk,
rubberen hamer, tang, zijknip-
tang

Ring van draad
Klanten upload van Astrid Nairz
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Hier heeft een klant van ons iets werkelijk geweldigs bedacht! 
Met een lege Nespresso capsule en een stukje draad, heeft ze 
een mooie ring geknutseld. Zo te zeggen „gerecycleerde sieraden“ 

goed voor het milieu en de portemonnee!

Materiaal:
1 lege Nespresso capsule in de gewenste kleur;
ca. 60 cm aluminium draad in zilver, Ø 1,5 of 2 
mm;
1 glas-wasparel met gat;
fles met een ongeveer 18 mm dikke hals om 
te buigen (alternatief: het werkt ook goed 
met een kurk);
rubberen hamer,
punttang en zijkniptang

De ge-
wenste Nespresso 
capsule met een 

rubberen hamer op 
een plank of geschikte 

vlakke onderlegger 
plat slaan.

De draad 
op 60 cm inkor-

ten en in het mid-
den 

samenbuigen. Nu rond 
de hals van de fles 
wikkelen (zie af-

beelding). 
Bij het 

buigen de draad 
aan de boven- en 

onderkant voorbij laten 
lopen - tot het tege-
noverliggende punt van 

het begin van de 
bocht. 
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Ring van de hals 
van de fles nemen 
en in een rechte 
hoek de uiteinden 

van de draad 
wegbuigen.

De uiteinden van de 
Nespresso capsule op een 

afstand van ongeveer 1,5 cm 
doorprikken. 

Nu de draad aan de bovenkant van 
de capsule in een rechte hoek 

buigen de en eronder liggende ring 
in de capsule drukken, zodat bei-
de stevig met elkaar verbonden 

zijn.

Buig de draad in spiralen 
of door elkaar, rijg de kralen 

op of omwikkel ze met een ande-
re kleur draad. 

Zorg ervoor dat de uiteinden altijd 
eronder verborgen worden en de gaat-

jes door de draad worden bedekt. 
Tot slot de ring vormen en goed 

buigen, proberen, en indien nodig de 
grootte aanpassen.




