Basic Instruction Guide #029
Double Edge Pair Rings
Level: Beginner/ gemiddeld
<Materials><
Art Clay Silver 650/1200 Clay Type
Art Clay Silver 650/1200 Paste Type
Art Clay Silver Silver Bezelφ3 for round cut
Zirconia of elke andere ronde steen van 3 mm

10g for men
7g for women
some
1pc
1pc

<Stap voor Stap >

1) Rol de klei uit tot een worstje.

2) Rol de klei uit op 1.5mm dik. De
lengte hangt of van de
benodigde ringmaat. Gebruik 10
gram klei voor de mannenring
en 7 gram voor de vrouw.

3) Rol het lapje klei om de ringstok.
Snij de overtollige klei af met de
kleispatel. Verbindt de naad
netjes aan elkaar met wat pasta.

4) Druk de zetkast recht in de klei
aan de andere kant van de ring,
(dus niet waar de naad zit).
Gebruik hiervoor eventueel een
pincet en doe dit terwijl de klei
nog zacht is.

5) Verwijder de extra klei uit de
binnenkant van de zetkast met
een tandenstoker o.i.d. Als er
klei achterblijft dan kan het zijn
dat de steen niet meer goed
past.

6) Droog de ring en maak deze
mooi plat en glad met de
schuurpads. Markeer dan met
een potlood hulplijnen op de
ring elke 5 mm of wat je zelf
mooi vindt.

7) Vijl het patron in de randen van
de ring met een medium vijl.

8) Zo ziet de ring eruit na het
vijlen..

9) Stook de ring en polijst hem
daarna. Plaats wanneer de ring
helemaal klaar is de steen in de
zetkast.
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10) Vouw een polijstdoekje om de
punt van een platte tang zodat
je de binnenkant van de ring
niet beschadigd. En buig de
puntjes van de zetkast naar
binnen. Doe dit kruislings dan
blijft de steen in het midden.
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