
Lieveheersbeestje murrini

Om het lieveheersbeestje te maken zet ik 
een flinke hoeveelheid vertofond zwart op 
het einde van een 4 mm. mandrel, knijp 

het plat en vorm er een rechtoek van.

Ik gebruik de masher om de zijkanten van 
de rechtoek te vormen. Nu zet ik een 

zwarte streep aan beide zijden, net iets 
onder het midden.

Zo moet het er nu uitzien. Voor de oogjes 
gebruik ik een stringer.  Deze stringer 

moet 4 mm. dick zijn De witte laag moet 
goed dik zijn, omdat die anders niet meer 

te zien is als de murrini is uitgetrokken. Ik 
plaats deze stringer op de kortere kant van 
het rechthoekje, daarna bedek ik dele hele 

bovenkant met zwart.

 Nu zijn de vleugeltjes aan de beurt. Voor 
de volgende stap heb ik sky-blue gebruikt 
om de stappen duidelijk te kunnen laten, 

normal gesproken zou ik hier rood 

gebruiken. Ik plaats en laagje blauw aan 
beide zijden van het techtoekje. Om de 

vleugeltjes gescheiden te houden plaats ik 
een dun laagje clear tussen de vleugeltjes. 



 Nu leg ik twee strepjes zwart bovenop het 
blauw voor de stippen. Daarna bedek ik 

het in blauw, en plaats de volgende zwarte 
streep voor de derde stip en bedek deze 

opnieuw met blauw. Deze stappen moet je 
afwisselend aan beide zijden doen ,om der 
warmte gelijkmatig in je glas te verdelen.

Nu moet de vorm van het lieveheersbeestje 
worden afgewerkt. Maak de oppervlakte 
goed glas, want een onregelmatigheid of 
groef zie je terug in ieder schijfji van je 
murrini. Umhul dan alles met clear. Je 

Dan bedek je het uiteinde van je 
lieveheersbeestje met clear, zet er een boro-
punty aan. Hetzelfde aan de andere kant. 
als je de mandrel goed verhit trek je hem 
er zo uit. Bedek ook die kant met clear en 

kunt deze stap overslaan als je de murrini 
bovenop een kraal wilt zetten, maar als jae 

hem wilt encasen, si it nodig om te 
voorkomen dat de cleur gaat uitlopen in de 

kraal (bleeding).

zet de punty eraan. Dan verwarm je het 
geheel, en als heet genoeg is trek je 
murrini uit. Probeer hierbij niet te 

draaien, en mik op een dikte van 3-5 mm.




