Benodigdheden:
Stukje zilverdraad van 1mm dik
Stukje zilverdraad van 0.4mm
dik
Soldeerbout en toebehoren
Tangetjes
6 oorbel nudges
6 filigrain kralenkapjes
6 mini kommetjes of holnietjes
6 kaarsjes
27 nietstiften met balletje
36 bicones 4mm crystal AB
42 bicones 3mm crystal AB
Spuitbus zilververf of andere
verf

Om deze kandelaar te maken, is
zilverdraad (verzilverd
koperdraad) fijner werken dan ijzerdraad.

Maak een stuk zilverdraad van 1mm dikte goed recht.
Knip 1 stuk af, van ongeveer 9 centimeter lengte. Aan de
bovenkant maak je een mooi oogje. Aan de onderkant een
krul naar buiten. Let op, aan de bovenkant het oogje een
stukje terugdraaien, zodat het midden boven de draad
komt, aan de onderkant alleen naar buiten buigen. (zie
tekening)
Knip nog twee stukjes af en maak er krullen aan.
Meet de lengte af aan de eerste draad. De onderste krullen
naar buiten komen steeds iets hoger, de draden bovenin
steeds iets lager.
Pak de drie draden samen, zodat de krullen mooi naar
buiten steken en omwikkel boven en onder met zilverdraad
van 0.4mm dik.
Omwikkel aan de bovenkant ongeveer een centimeter vanaf de kortste
draad, en aan de onderkant ongeveer een centimeter boven de kortste krul.
Buig een volgend stuk zilverdraad om iets ronds van ongeveer 3cm dik. (ik
heb een potje decorfin-verf gebruikt) Knip uit deze lussen drie halve cirkels.

Soldeer de eerste halve cirkel ongeveer een centimeter onder de omwikkeling,
op twee van de drie rechte draden. (ik noem die even nummer 1 en nummer
2)
Soldeer de tweede halve cirkel een stukje lager (naar smaak) op draden
nummer 2 en 3.
Soldeer de derde halve cirkel nog een stukje lager op draden nummer 3 en 1.
Controleer of alles goed vast zit.
Op de zes uiteinden van de halve cirkels duw je een nudge. (oorbel
achterkantje) Deze zijn gevuld met siliconen, dus blijven lekker vast zitten.
Op deze nudges lijm je kralenkapjes die opengewerkt zijn (dan heb je wat om
straks de bungeltjes aan te hangen)
Op deze kralenkapjes lijm je hele kleine cupjes, of iets anders leuks kandelaarachtigs, wat je maar voor handen hebt. (Holnietjes? Of aluminium roosjes?
Ook geweldig!!)
Hang de kandelaar aan een restje zilverdraad en spuit of verf het hele
gevaarte in de door jou gewenste kleur.
Versier de kandelaar met bungeltjes.. Ik heb er (natuurlijk!) Swarovski
kristallen aan gehangen.. maar alles kan, en niets is te gek, mits je het zelf
maar mooi vindt.
Op het voorbeeld hangen er drie bungeltjes aan ieder schaaltje. Twee van een
4mm en 3mm bicone, eentje van twee 4mm en 3mm bicones.
Onderaan de drie krullen hangen ook bungeltjes van twee 4mm en twee 3mm
bicones.
Aan de ringen zelf hangen kleine bungeltjes van een 4mm en twee 3mm
bicones. Omdat ze steeds verschoven, heb ik die met een tipje sieradenlijm
(GEEN SECONDENLIJM!! DAT BIJT UIT OP KRISTAL!!) vastgeplakt.
Lijm tot slot de kaarsjes in je kandelaar, en geniet van het resultaat!!
Veel plezier met deze workshop!

