
Zilverstructuur

Zilver heeft één nadeel: het is niet leverbaar in kleuren. Om wat meer variatie, kleur 
en diepte in onze sieraden te krijgen, maken we gebruik van reliëf en patina (verou-
deren). Door reliëf in een ring aan te brengen breek je de lichtinval, waardoor mooie 
schaduwen ontstaan en je zelfs de kleinste hoogteverschillen goed ziet. Patineren 
geeft een donkere laag op het lichte zilver, waardoor het eruit ziet alsof je het al ja-
ren draagt. Door bepaalde delen van het sieraad te patineren, kun je daar meer de 
aandacht op leggen, of juist zorgen dat de niet-behandelde glimmende delen goed 
in het oog springen. 

In deze opdracht ga je aan de slag met het maken van zilverstructuur waarin je ver-
schillende technieken kan proberen. We zien het resultaat graag terug op Facebook 
of Instagram. Als je de #zilverstructuur erbij zet, gaan wij 'm zeker liken. Doe dit in 
overleg en samen met een volwassene. Heel veel plezier!

Leuk verhaal
In Zeeland werden vroeger Zeeuwse knopen gemaakt. Deze knopen werden opge-
hangen boven de beerput, waar het zwavel van de poep zorgde voor een zwarte 
aanslag van het zilver! Vervolgens werd de bovenkant gepoetst en bleef de rest 
achter in de diepere stukken. Zo ontstond diepte in het zilverwerk. 

Nog steeds zorgt het bemesten van het land door boeren voor meer zwavel in de 
lucht. Het zilverwerk in het museum moet dan ook vaker gepoetst worden!
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Zilverstructuur

Wat heb je nodig?

Schoenendoos Potlood Lijm Schaar

Aluminiumfolie Stiften

Instructies
1. Verzamel en knip leuke dingen/fi guren die niet dikker zijn dan een lucifer.
2. Knip een stuk karton uit en leg hierop goed verdeeld je verzamelde dingen
3. Plak alles vast met lijm en laat het even drogen en leg er twee vellen

aluminiumfolie overheen
4. Wrijf voorzichtig met een prop keukenrol over aluminiumfolie vanuit het 
 midden alle fi guren zichtbaar
5. Vouw alles om de rand naar achter en plak dit vast, laat dit even drogen
6. Als je een antiek uiterlijk wilt kwast je op sommige plekken heel licht wat zwarte  
 acrylverf en haal snel het overtollige weg met keukenpapier
7. Om de structuren nog beter te zien kleur je met viltstiften langs of binnen 

de randen van de vormen

Verzamelde spullen

Acrylverf + kwast

Keukenrol


