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Har du lyst til å få laget ditt eget smykke? Så gøy! La meg fortelle deg litt om prosessen 
vår, og hva som er fint å tenke på før du legger inn en bestilling. 

Når vi jobber med støp har vi muligheten til å lage nesten alt du kan se for deg! Med 
avansert teknologi, bruker vi 3D-tegning til å tegne opp og designe produktet du ønsker. 
Vi kan gjøre om fysiske gjenstander til eksakte digitale konstruksjoner som deretter kan 
støpes om til et smykke eller en helt annen form for støp i metall. Mange blir ofte over-
rasket over alle mulighetene som finnes! Mange kommer også ofte med en bestilling 
samtidig som de er litt uvitende om prosessen vår, og hva vi egentlig trenger fra dem for 
å kunne ferdiggjøre designet. 

For å gjøre det lettere for deg som ønsker å bestille et smykke eller en annen kreasjon i 
edelt metall, har vi satt sammen en liten guide med en pekepinn for hva som er lurt å 
tenke på før du legger inn en bestilling. Det er nemlig ikke alltid så lett å vite selv, men 
etter å ha lest denne enkle guiden er vi sikre på at prosessen kan gå på skinner! 
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Slik går du frem for å 
bestille et smykke fra oss

1 Ha en klar ide 

Til tross for at vi gjerne hjelper deg å utvikle ideen din, blir det litt for lite 
informasjon å gå ut ifra om du sier at du ønsker et “smykke”. Hva slags 
smykke er det du ønsker? Er det til en spesiell anledning, er det ringer, 
ørepynt, anheng? Jo mer informasjon du kommer med, jo lettere blir det for 
oss å komme opp med et design som står til forventningene dine. Har du en 
klar plan for hvordan du ønsker at det skal se ut, eller ønsker du at vi skal 
komme opp med et design? Hva slags størrelse skal dette smykke ha, og hva 
slags edelt metall er det du ser for deg å lage det i? 

Om du har en klar ide i hodet som du ikke helt klarer å beskrive med ord er 
det også mulig å sende inn bilder for inspirasjon, skisser du har laget selv, 
gjenstander du har hjemme eller lignende. 
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2 Sett et budsjett

Når du ønsker å få et smykke laget, er det også viktig at du setter 
realistiske forventninger til resultatet ut ifra budsjett. Dette er kanskje 
det viktigste steget når du skal starte et prosjekt. Budsjettet ditt 
tillater oss å se hvilke materialer som kan brukes. Kanskje har du lagt 
inn en bestilling for hvitt gull, men budsjettet tilsvarer ikke mer enn 
tradisjonelt gull? Kanskje ønsker du å pynte kreasjonen din med noen 
fine steiner? Igjen må du da tenke på budsjettet og om du ser for deg 
ekte eller uekte steiner? Det er forskjeller som dette som gjør det 
svært viktig for oss å vite hva slags budsjett vi har å jobbe med. 
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3 Bestem deg for kvantum 

Om du ser for deg at bestillingen du legger inn også kan være aktuell å 
bestille ved en senere anledning, er det supert å gi oss beskjed om 
dette. Vi kan nemlig lage klar en produksjonsform som kan brukes til å 
lage flere støp av samme design. Dette vil både kunne spare deg og 
oss for dyrebar tid i fremtiden om du skulle ønske å bestille et eller 
flere replikaer av designet du tidligere fikk laget hos oss. 

Du kan også legge inn en bestilling for flere støp av samme design fra 
start av – og vipps har du snart en hel kolleksjon klar! 

www.edelmetallstoperiet.no



4 Bestill i god tid 

Å støpe smykker er ikke en prosess som er gjort på en dag, du må derfor 
beregne litt tid for smykket til å bli ferdig. Skal dette være en julegave, 
eller er det en bestilling til din egen business? Større kvantum vil også 
kunne ta lengre tid, og dermed er det viktig at du setter av tid til å 
utforme designet som du ønsker og få smykkene støpt innen tiden du ser 
for deg å ta det i bruk. Snakk gjerne med oss om du er usikker på hvor 
lang tid bestillingen du ser for deg vil ta. Vi har jobbet med støp i mange 
år, og kan raskt gi deg et svar på om tidsfristen du ser for deg er realistisk 
eller ikke.
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Hvilke metaller er det 
mulig å lage støp med?

Vi har en rekke ulike metaller du kan velge mellom når du skal få laget 
ditt design hos oss. Under ser du en liste over de ulike metaller du kan 
bestille støp i. 

750 gyllent gull

750 hvitt gull

750 rosè gull

585 gyllent gull

585 hvitt gull

585 rosè gull

585 gult gull

375 gult gull

375 hvitt gull

830 sølv

925 sølv

bronse

tambak

messing

stål

Eget gull

Eget sølv
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Allerede klar med en ide? 
Kontakt oss for en uforpliktende 
prat rundt ditt prosjekt
Nå som du har lest vår lille guide håper vi du har fått en god forståelse for hva som er 
lurt å tenke på før du legger inn en bestilling. Sitter du allerede med ideen, budsjettet og 
vissheten om kvantum klart? Da er det bare å sende oss en henvendelse! Vi svarer deg 
så fort vi klarer. 
Vi gleder oss til å se dine ideer – sammen kan vi komme frem til det perfekte smykket! 
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