
DE DRIE MUSKETIERS 

Het ontstaan van drie Herenringen 

  

door Doesdesign.nl 



EERST WAS ER VUUR !  

Het smelten van 

5% puur goud met koper, 

waardoor het metaal  

Shakudo ontstaat. 



TOEN WAS ER METAAL.  

Het metaal shakudo 

gegoten in een mal. 



13 LAGEN   

Verschillende soorten 

metalen worden als 

plaatjes op  

elkaar  

gestapeld. 



MOKUME-GANE ONTSTAAT 

Door druk en temperatuur ontstaat er een geheel met verschillende lagen 

metaal, net als spekkoek ! 



MOKUME-GANE PLAAT 

Door bewerking zoals frezen, walsen, boren, torderen ontstaan er patronen in  

het metaal. 



RINGEN WORDEN GEVORMD.  

Van het plaat materiaal worden er ringen gebogen, elk van een ander soort metaal.  



EERSTE RING “PORTHOS”  

Porthos is de extraverte figuur in de groep,   

houdt van eten en wijn, vrouwen en liederen. 

De ring is gemaakt van Mokume- 

Gane met 18kt. Geelgoud, 14kt. Witgoud 

14kt. Roodgoud en Shakudo. 



TWEEDE RING 

Terwijl de eerste ring 

bijna klaar is wordt  

de tweede ring in 

een zuurbad onder- 

gedompeld. 



ROBUUST EN LELIJK  

De tweede ring had een beetje te lang in het zuurbad gelegen en zag er niet 

uit. Het damaststaal was snel 

weg gevreten. Wat nu? 



TWEEDE RING “ARAMIS”  

Aramis is een uitzondering tussen de musketiers, hij is ijzersterk en houdt van               

intriges en vrouwen. 

Gelukkig ontstond er na enig polijstwerk een prachtig reliëf  in de ring.  



VOUWEN VAN MOKUME 

Een andere bewerking van plaatmateriaal Mokume-gane is door deze 

telkens weer opnieuw dubbel te vouwen, zeer veel werk maar een 

mooi patroon is het resultaat. 



DERDE RING 

Een zebra of  tijger patroon is ontstaan 

door dubbelvouwen en weer dunner  

walsen. 



DERDE RING “ATHOS”  

Athos is een vaderfiguur voor de andere musketiers.  

Hij wordt beschreven als nobel en  

knap maar ook zeer geheimzinnig.  

De ring is gemaakt van Mokume- 

gane met zilver en 14kt. Palladium  

witgoud. 



DE 4 E RING ? 

Maar de drie musketiers waren toch met vier man? 



RING “D'ARTAGNAN”  

De beroemde vierde musketier, een jonge 

edelman d’Artagnan die het ouderlijk huis verlaat 

om zich net als zijn vader aan te sluiten bij de 

Musketiers. 

Het patroon van deze ring is ontstaan door 

tordering, waarbij er een sterpatroon ontstaat. 

Materiaal: witgoud en zilver. 



"EÉN VOOR ALLEN,  ALLEN VOOR 

ÉÉN!"  

Vier herenringen ontworpen voor u, zie www.doesdesign.nl  

 

http://www.doesdesign.nl/

