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Benodigd gereedschap:
sieradentang,
edelsteenlijm

Windlicht kralenbekoring

Benodigd materiaal:
windlicht, aluminiumdraad, glas-was kralen,
sieraaddelen in zilver, washi-tape, satijnen lint,
fl uwelen lint, pailletten, LED-theelichtje, stickers
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Windlicht in violet

Windlicht in zwart-wit

Het windlichtje moet stof- en vetvrij zijn, zodat de edelsteenlijm kan hechten. Aan de bo-
venste rand de washi-tape met violet patroon opplakken. Direct daaronder een 3 mm breed 
satijnen lint met edesteenlijm opplakken. Witte sticker ornamenten opplakken.

In plaats van washi tape gebruik je bij dit windlichtje een fl uwelen 
lint met bloemmotief in zwart-wit. Wit wordt boven bij de rand 
geplaatst, zwart helemaal onderaan. Plak op enkele bloemen pail-
letten en gebruik deze keer zwarte ornament stickers.

Buig het aluminiumdraad in zilver weer om het theelichtje (zie 
windlicht in violet). De kralenstreng qua kleur bijpassend oprijgen 
en bevestigen. Het frame van draad weer in het midden plaatsen en 
met kralen opvullen.

Buig het aluminiumdraad in violet 4-5 keer van onder naar boven rond 
het LED theelichtje. Daarna buig je de draad bijna verticaal naar boven 
tot hij ca. 3 cm uit het windlichtje steekt. Daarna buig je de rest met 
behulp van een sieradentang tot een slak. Breng je draadframe in het 
windlichtje en vul de bodem met witte glas-was parels.

Voor de parelhanger neem je een stuk draad in zilver, rijgt een bij-
passende kleur kraal en verschillende sieraadonderdelen op. Bevestig de 
hanger aan de „slakvorm“ van de draad door in elkaar te draaien.

Benodigd materiaal:
windlicht, aluminiumdraad, glas-was kralen,
sieraaddelen in zilver, washi-tape, satijnen lint,
fl uwelen lint, pailletten, LED-theelichtje, stickers

Benodigd gereedschap:
sieradentang,
edelsteenlijm




