
HOE VUL JE EEN ASJUWEEL 
De asjuwelen van Ines Bouwen zijn discrete, handgemaakte stukken, geïnspireerd op de natuur, architectuur, 
kunst en herinneringen. Uniek bij ons is dat de koker met as discreet verborgen blijft. Deze is namelijk volledig 
onzichtbaar doordat een hanger over de koker hangt. Hierdoor kan je ervoor kiezen om het assieraad zowel 
met als zonder asbuisje te dragen en is het ook mogelijk om de hanger te wisselen. Op die manier blijft een 
asjuweel eigentijds en sluit het aan op ieders persoonlijke stijl. Zo kan je je geliefde, dag in dag uit, dicht bij je 
hart dragen.

We werken enkel met duurzame en kwalitatieve materialen: zilver, goud en ethische diamanten. Ook kan je 
jouw assieraad personaliseren door een persoonlijke boodschap, naam of datum te graveren of door een 
vingerafdruk te laten integreren in jouw juweel.

Volg onderstaand stappenplan om een asjuweel te vullen.

Stap 1 
Werk op een schone, platte ondergrond en leg een 
vel papier waar je gaat werken. Schep een kleine 
hoeveelheid as in een lepel en leg het assieraad, 
een keukenmes, een tandenstoker en een klein 
stukje papier klaar.

Stap 3 
Vouw het stukje papier en doe er met de lepel wat 
as in. Plaats de tip van het papiertje in de opening 
van de ashanger en giet de assen er voorzichtig in.

Stap 2 
Neem het keukenmes en draai voorzichtig het 
dopje of schroefje van de ashanger los.

Stap 4 
Neem de tandenstoker en druk de assen in het 
hangertje goed aan. Plooi het vel papier en giet de 
gemorste assen eventueel bij in het hangertje.



Stap 5 
Controleer of er geen as aan de schroefdraad zit, 
als dit zo is kan je het met een kwastje wegvegen. 
Zet het dopje er terug op en draai het dicht. 

Stap 6 
Gebruik opnieuw het keukenmes om het schroefje 
vast te draaien.

TIPS VOOR HET VULLEN VAN HET ASJUWEEL

• Controleer het asjuweel op beschadigingen vooraleer je het vult.
• De asjuwelen zijn voorzien van een klein (schroef)dopje. Dit bevindt zich, afhankelijk van het model, aan 

de boven-, onder- of achterzijde.
• Draai het dopje los of vast met de hand en niet met een tang, dit kan het juweel beschadigen.
• Vul het asjuweel op een groot vel papier en een vlakke ondergrond zodat je de gemorste assen kan 

opvangen en nadien ook nog in het hangertje gieten.
• Als de assen te grof/groot zijn, kan je ze fijner maken in een vijzel.
• Controleer of er geen as tussen de schroefdraad zit vooraleer het dopje er terug op te draaien. Mocht 

het dopje niet mooi sluiten, dan kan het zijn dat er een beetje as tussen zit. Verwijder dit eerst. 

TIPS VOOR HET DRAGEN VAN HET ASJUWEEL

• Ga niet met een asjuweel in het water of onder de douche, het juweel is namelijk nooit helemaal 
waterdicht. Bovendien kan het aangetast worden, beschadigd raken of slijten door zout, 
schoonmaakmiddelen, zeep(resten) of zweet.

• Als je 100% zekerheid wil hebben dat het asjuweel niet meer geopend kan worden, adviseren wij om het 
te laten verlijmen of solderen door een juwelier.

• Tot slot raden we aan een beetje as apart te houden: mocht je het hangertje verliezen of mocht het 
gestolen worden, kan je met het overgebleven as een nieuw juweel vullen. 


