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Benodigde materialen:
krimpfolie, permanent marker zwart,
oorhaakjes, tussenringen,
kautschuk ketting

Benodigd gereedschap:
potlood, gum,
revolvertang,
aluminiumfolie, oven,
nagelvijl, tang

Sieraden in Aziatische stijl gemaakt van 
krimpfolie
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Het werken met krimpfolie is niet alleen leuk, het is ook heel eenvoudig. Zo 
ontstaan met een beetje handigheid betoverende sierstukken en hangers.

De exacte instructies voor het knutselen met krimpfolie, vindt u in de op onze 
website onder “Basisinstructies krimpfolie”!

Klaar zijn je zelfge-

maakte sieraden in 

Aziatische stijl.

Plaats de krimpfolie met de ruwe kant naar boven op de gespiegelde 
sjabloon en teken met een dunne watervaste, zwarte permanent 
marker het motief na. Het kader breng je met een potlood op de 
krimpfolie over.

Met een revolvertang of een perforator stans je nog een 
gat in de folie.

Tot slot vijl je de randen met een fijne nagelvijl 
schuin en rond je de scherpe randen wat af. 
Bevestig de tussenringen en oorhaakjes in de 
gaten.

Nu de folie volgens de beschrijving in de oven krimpen (basis-
instructies). Hierbij moet je (per se) kreukvrij en schoon alumi-
niumfolie gebruiken, omdat het oppervlak anders beschadigd. 
Haal de onderdelen uit de oven en dek met een ander stuk 
aluminiumfolie af. Leg het geheel in een boek en geperst laten 
afkoelen (daardoor blijft de gekrompen folie echt glad).

Nu knip je de delen langs de potloodlijn uit en gum je de even-
tuele potloodstrepen weg. Voor bochten kun je het beste een 
nagelschaartje gebruiken, voor rechte lijnen een liniaal en een 
knutselmes.
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