Workshop Zilveren sieraad maken
Dagworkshop: € 99,- p.p / 6 uur / inclusief 14 gram zilverklei en lunch
Middagworkshop: € 69,- p.p. / 4,5 uur / inclusief 10 gram zilverklei
Mini-workshop: € 39,- p.p. / 3 uur / inclusief 5 gram zilverklei
De dag- en de middagworkshop bieden tal van mogelijkheden. Je kunt een sieraad naar wens maken, rekening houdend met je eigen
vaardigheden en wensen. De mini-workshop is bedoelt als gezellige kennismaking met zilverklei. Tijdens deze workshop ben je wat beperkter
in de mogelijkheden: Je kunt een kraal, klein hangertje, bedels, oorbellen of oorhangers maken.
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Maak zelf een écht zilveren sieraad. Je hoeft geen goudsmid te zijn om met zilverklei te kunnen
werken, ervaring is ook niet nodig. Zilverklei biedt je de mogelijkheid om op eenvoudige wijze een echt
zilveren, uniek sieraad te maken!
Zilverklei bestaat uit heel kleine deeltjes zilver, organisch bindmiddel en water. Kneedbaar zilver
heeft de eigenschappen van klei en kan op eenvoudige manier ‘gekneed’ worden tot een sieraad. Nadat
het sieraad gevormd is wordt het verhit zodat het bindmiddel verbrandt. Hierna wordt het gepolijst. Aan het
eind van de workshop ga je de deur uit met een uniek zelfgemaakt zilveren sieraad!

Aanvullende informatie:
• De lange workshop is zeer geschikt voor beginners: er is extra aandacht voor het verwerken van het
materiaal en de afwerking.
• Elke workshop zilver kan ook op locatie gegeven worden. Het is een heerlijke workshop voor vrijgezellen
feestjes, bedrijfsactiviteit of met een groep vriendinnen.
• Er kunnen extra materialen verwerkt worden in het sieraad. Denk hierbij aan zirconia steentjes of glazen
cabochons. Deze zijn tegen een meerprijs verkrijgbaar.
• Google ter inspiratie eens naar sieraden van zilverklei. Een schat aan voorbeelden staat op internet. Zo
krijg je vast een beeld van de mogelijkheden.
Voor meer informatie, kijk op www.bymirjam.nl of loop even binnen by Mirjam.

