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Workshop goudsmeden
Wilt u graag uw eigen sieraden ontwerpen en op ambachtelijke wijze maken?
Met deskundige hulp van de goudsmid Persis van Schaik en diverse gereedschappen maakt u
in een paar uur of in een dag een uniek sieraad. In het atelier van Persis aan de werkbank,
worden de verschillende aspecten van het goudsmeden beleefd.
In de verschillende workshops start u met het ontwerpen van uw persoonlijke sieraad. Door
middel van verschillende technieken als zagen, vijlen, schuren, boren en solderen creëert u uw
eigen sieraad die u met veel plezier kunt dragen.
!!! NIEUW: Zelf je trouwringen maken!!!
!!! NIEUW: ‘Geheim van de smid’ arrangement!!! (kijk verderop in deze brochure)

● Ring van zilver met edelsteen
De ring maak je geheel naar eigen ontwerp uit een
strip zilver. Je kan kiezen uit diverse edelstenen,
welke variëren van kleur en grootte. Met de
ringenbos neem je je ringmaat op en uit de strip
zaag je het ontwerp. Door de strip te solderen
vormt zich een ring. Met schuurpapier ga je
afwerken en daarna kan de edelsteen toegevoegd
worden. De zetting wordt op de ring gesoldeerd en
met speciale zettechnieken plaats je de edelsteen in
de zetting. Nu nog polijsten en je kan je ring om je
vinger schuiven.
Duur: ±5 uur € 62,50 p/p inclusief materiaal, exclusief
edelsteen

● Parelcollier knopen
op authentieke wijze
Leer hoe je op de échte authentieke manier een
parelcollier knoopt met natuurlijke parels en
parelzijde. Je stelt je eigen collier samen door te
kiezen uit een ruim aanbod van parels en een
parelsluiting van zilver. Deze sluiting kan je op
diverse manieren afwerken: gepolijst,
gematteerd, of gepatineerd. Je zelfgemaakte
parelcollier zal sprankelen aan je hals!
Duur: ± 2 uur € 78,75 p/p inclusief parels en
colliersluiting

● Hanger/Broche van zilver met rubberen collier
Een plaatje edelmetaal zilver van 40 bij 40mm is
het uitgangspunt. Je gaat een kader optekenen en
hierbinnen ga je een ontwerp maken. Deze neem
je over op het zilver. Nu ga je aan de slag met
het gereedschap en ga je boren, zagen, vijlen en
schuren. Met messing, koper of een patina voor
het zilver kan je kleur toevoegen in je ontwerp.
Ook de bevestigingstechniek ‘klinken’ kan
toegepast worden. Nu krijgt de hanger/broche
zijn uiteindelijke vorm. Daarna ga je afwerken
door te slijpen en polijsten en komt er een mooie
glans op je werkstuk. Optioneel wordt er een
buisje, voor een hanger, of een brochemechaniek
opgesoldeerd. Het rubberen collier maak je op je
eigen lengte met een zilveren slotje. Je hebt een
prachtig sieraad.
Duur: ±5 uur

€ 72,50 p/p inclusief materiaal

● Dubbele ring van zilver en vervolgens patineren
In deze workshop maak je twee zilveren ringen.
Eén gladde ring en één ring met versiering, die
over de gladde ring komt. De gladde ring maak
je op je eigen maat en in de tweede ring breng je
het ontwerp aan. Deze twee ringen worden over
elkaar geschoven en om een extra goede
optische diepte te creëren pas je een patina toe
met blitsbeitz. Nadat je de ring hebt afgewerkt
kan je hem met plezier dragen.
Duur: ±7 uur

€ 87,50 p/p inclusief materiaal

● Ring van zilver in twee uur!!!
In een kort tijdsbestek maak je geheel je eigen
ring van zilver. Je ontwerpt de ring op je eigen
maat en breedte die mooi staat aan je hand.
Diverse goudsmedentechnieken als zagen, vijlen,
planeren en solderen komen aan bod en daarbij
kan je kiezen uit verschillende afwerkingsmogelijkheden. Mat of gepolijst, gehamerd of
gepatineerd, je zelfgemaakte ring zal sprankelen
aan je vinger!
Duur: ± 2-2,5 uur € 47,50 p/p inclusief materiaal

● Schakelcollier van zilverdraad
Bij deze workshop bedenk je eerst een ontwerp
voor de schakel. Een uniek collier creëer je door te
spelen met diverse vormgegeven schakels. Het
draad ga je eerst ‘hardtrekken’ om werkbaar te
maken. Met behulp van buiggereedschappen ga je
de schakels vormen. In het collier kan je optioneel
edelsteentjes en/of pareltjes toevoegen. Met
tussenoogjes ga je de schakels aan elkaar
verbinden. Een ieder kan zijn eigen afwerking
geven aan het collier: glad gepolijst of matte
afwerking, wit of zwart zilver of met een hamer
een oppervlaktebehandeling, …Er zijn tal van
mogelijkheden.
Duur: ±4 uur € 65,50 p/p inclusief materiaal,
exclusief edelstenen of parels

● Parelcollier van echte parels en staaldraad
Door een ludieke knooptechniek maak je van
staaldraad een vrolijk en modern parelcollier.
Door te spelen met kleur, lengte en diverse
parels komt iedereen tot een eigen uniek
ontwerp. Dit collier is mooi voor op een
avondjurk én leuk voor op een shirtje.

Duur: ±2 uur

€ 60,00 p/p incl. materiaal en parels

● Gegoten hanger van fijnzilver in water
Deze workshop is niet voor mensen die bang
zijn voor een grote vlam!
Het fijnzilver ga je met een hoge temperatuur
smelten en gieten in water. Door de snelle
afkoeling van het materiaal krijg je de meest
uiteenlopende vormen die niet van te voren zijn
te bedenken. Door toevoeging van een edelsteen
krijg je een leuk extra accent. Het collier kan je
op de gewenste lengte maken.
Duur: ±3 uur

€ 62,50 p/p inclusief materiaal

Leuke tip voor vrienden/vriendinnen, , bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest,
familie-uitje of gewoon voor de gezelligheid!

Workshops worden gegeven op afspraak, vanaf woensdag tot en met zaterdag.
Prijzen gelden vanaf 4 personen en er is plaats voor maximaal 8 personen.
Aanvang vanaf 10.00uur.
Alle workshops zijn inclusief koffie, thee en wat lekkers.
Lunch of diner kan genuttigd worden in diverse lunchrooms of restaurants in Gorinchem.
Zie ook www.persisvanschaik.nl voor informatie.
Lijkt het u ook een uitdaging om zelf uw sieraden te smeden, neem dan contact op met mij via
0183-660221 en/of mail naar info@persisvanschaik.nl
Reservering wordt definitief door aanbetaling van 1/3 van de prijs van de workshop. Het
restantbedrag van de workshop wordt aan het einde van de dag contant of door middel van
pinbetaling voldaan.

Een ieder die deelneemt aan een cursus doet dit volledig op eigen risico.
Veiligheid is een belangrijk aspect: graag uw haren in een staart en de voorkeur voor katoenen kleding (geen
loshangende delen en geen synthetische stoffen).
De cursus wordt op een zo veilig mogelijke manier gegeven, maar wij zijn niet aansprakelijk voor ongelukken,
schade door diefstal, verduistering, vermissing, stukgaan of verwisseling van kledingstukken, geld of andere
zaken.
Mochten wij toch aansprakelijk worden gesteld, dan beperken wij deze tot maximaal het bedrag dat onze
aansprakelijkheidsverzekeraar zal vergoeden.

Rabobank: 1418 64 230 op naam van Atelier Persis

Handelsregister KvK: 243 39 620
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