
Numren nedan är artikelnumren som används på hem-
sidan för www.pmc.se .
Det går bara åt 5 gr PMC3 silver till projektet. Vi använ-
der 2 stenkistor 8 mm i finsilver ( G696200-8) ca 25 cm 
Argentium silverkedja för att slippa oxidering och de är 
dessutom hypoallergena. Bra för dem som är känsliga. 
Vi använder 8 små bindringar ( G696911 )och 2 små 
öglor ( G687011 )och resin ( JH6605 ) som vi färgat med 
glasfärg ( t.ex UG1956 ). 

Vi börjar från början med att göra de delar vi vi be-
höver av PMC3 finsilver. Vi vill ha vitt och rent silver. 
Det gör att vi kan lätt patinera om vi vill och vi kan em-
aljera delarna om vi vill. (Men det kommer vi inte att 
göra i det här projektet. )

Nu koncentrerar vi oss på ett örhänge först. Det blir en 
bra repetion att göra det andra senare.
Gör momenten i den ordning de beskrivs här.

Första åtgärden är att hamra en av de två små öglorna 
lite platt där gängorna är. Hamra på gängorna så att 
stiftet blir tunnare. 

Vi har valt att använda två blomstansar. Vi kallar dem 
den större och den mindre blomman. Men du använder 
förstås den design som du tänkt ut. Kanske en fågel, ett 
moln, ett kors, en sjöstjärna eller rita din figur.

Använd hela silverpaketet så är det lättare att jobba.
Kavla ut en bit silver 4 kort eller 1 mm tjock, mönstra 
ytan innan du stansar eller skär ut den större blom-
man. Den skall sitta vid örsnibben. Låt den torka lite så 
är den lättare att hantera.

Kavla ut en ny bit 3 kort eller 0,75 mm tjock, mönstra 
den biten innan du stansar eller skär ut 2 mindre lika 

Örhängen med 
resin.
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stora blommor . Vi valde 3 kort för att de blir 6 kort när de sätts 
ihop. Låt dem torka var för sig.
Medan det fortfarande är fuktigt, använd lite av det 3 kort tjoc-
ka utkavlade silvret och tryck i en stämpel. Skär ut en rektangel 
runt stämpeln och låt torka. Den skall vi använda senare.

Slutligen tag lite silver och rulla till en tunn sträng. Akrylskivan 
(PP9X22 ) är till bra hjälp. Böj silvret lite så att det bildar en 
båge. Bågen skall ha längden så att den kan sitta på baksidan av 
den större blomman. Låt bågen torka så att den är stel innan du 
fäster den med pasta på baksidan av stora blomman.
Den skall sitta horisontellt och en bit under mitten på blom-
man. Du får putsa ändarna lite snedskurna så att de ansluter till 
baksidan och fästs med silverpasta.

Sätt nu ihop de två små blommorna som fått torka och mellan 
dem lägger du in öglan vi hamrade. Använd rikligt med silver-
pasta för att fästa ihop halvorna. Har du för lite pasta blir det 
en springa mellan dem när silvret torkar och bränns. Öglan 
skall vara lite nedanför kanten så att när silvret krymper skall 
man fortfarande inte se halsen på öglan. 

När silvret är bränt går du vidare genom att titta på videon.

När sedan örhängena skall monteras säger jag i videon att ked-
jorna skall vara 9 respektive 6 cm. Jag tycker de är lite för långa. 
Föreslår istället 7,5 cm och 4 cm.  Längden som bindringarna 
ger tillkommer. De är ca 4 mm i diameter.

Välj en kedja med öglor som räcker till för att en bindring med 
trådtjocklek på 1 mm skall gå igenom. 
Lycka till med ditt projekt !
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