Waterpijp uit Nalladris

Pakketje Waterpijp:
Pakketje Slang:
1 lange nietstift
1 kralenkapje 10mm
1 kralenkapje 8mm
1 Swarovski bicone 8mm
2 Swarovski bicones 4mm
3 kralenkapjes 5mm
1 zilveren staafje 6mm
2 spacerbeads
2 mini spacerbeads (2mm)

50 seeds no.15
20 cm Visdraad 0.35mm
2 knijpkraaltjes
1 staafkraaltje zwart
1 staafkraaltje zilver
2 seeds zwart no. 8
Niet verpakt, wel nodig:
Lijm (Tacky Glue) en schaar.

Zo maak je het:
Druk het kralenkapje van 8 mm voorzichtig met een hamer plat.
Rijg op de nietstift: Het kralenkapje van 10mm, 1 bicone van 8mm, twee bicones van 4mm, twee
kralenkapjes van 5mm (Een naar boven gecupt, en de ander naar beneden) en de zilveren
staafjeskraal. Lijm alles vast tot een stabiele basis.

Rijg dan het platgedrukte kralenkapje erop, dan een spacerbead, 2 mini spacerbeads en weer een
gewonde spacerbead. Lijmen! Tot slot het laatste kralenkapje erop, de nietstift afknippen en alles
nogmaals goed lijmen.

De basis van de waterpijp is nu klaar.

Druk een knijpkraaltje plat om het einde van de visdraad. (liefst dubbel, als je de speciale tang er voor
hebt, dan wordt het mooi rond) knip de visdraad aan het uiteinde mooi kort af en smelt de rest. Dit
wordt het lucht-inlaatje van de waterpijp.
Rijg de draad door de dubbele 5mm kralenkapjes van de waterpijp. Begin bovenop en eindig bovenop!
Rijg dan 50 seeds no. 15 op de draad, 1 zwarte seed no. 6, 1 zwarte staafjeskraal, 1 zwarte seed no. 6
en een knijpkraaltje. Dan nog een de zilveren staafjeskraal oprijgen en de draad terugrijgen door de
eerste 5-6 kraaltjes.

Trek de draad zover aan dat er buiten het zilveren staafje nog een klein lusje te zien is, dat is je
mondstukje.
Knijp de knijpkraal dicht, knip de restdraad af en lijm het zilveren staafje vast op de draad.
Klaar!
Als er vragen zijn mag je altijd mailen naar littlesun@nalladris.nl
Kijk voor materialen pakketjes eens in ons winkeltje!
www.nalladris.nl

P.S.
Niet alle pakketjes zijn precies gelijk. Dat hebben wij
met opzet gedaan. Zo heeft iedereen een unieke pijp!

