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Fimo uilen

Benodigde materialen en gereedschappen:

Fimo soft in wit, zwart en andere kleuren, afhankelijk van uw smaak,
kettelstift, zijsnijtang, naald, 2-componentenlijm

oven, boek - Charmante Fimo ® mini‛s
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Fimo uilen
Schattige mini uilen van Fimo® die als sleutelhanger, 

oorbellen of hanger kunnen worden gebruikt.

De uilen bestaan uit 9 delen (lichaam, vleugels, gezicht, ogen, snavel). Vorm een platte bal 
voor het lichaam, ze moet onder iets breder zijn dan de bovenkant. Voor het gezicht een kleine 
ovaalvormige plaat vormen en aandrukken. Er moet een plat oppervlak ontstaan, indien nodig kun 
je met een plat voorwerp nog extra tegen het gezicht drukken.

De vleugels zijn iets korter dan het lichaam en worden onder het gezicht geplaatst. Vorm 
daarvoor een bal, rol het langwerpig uit, druk hem plat en zet het ze de zijkanten vast.

De ogen zijn gemaakt van twee lagen en kleuren. Druk twee witte balletjes op het gezicht 
plat en plaats vervolgens de zwarte, kleinere pupillen er bovenop.
Voor de snavel druk je een balletje in de grootte van de beide pupillen met de vingers samen, 
zodat een punt ontstaat. Bij het aandrukken erop letten, dat de punt naar onder wijst en indien 
nodig nogmaals in vorm drukken.

Voor de oogleden vorm je een rond balletje, ongeveer in de grootte van oogbolplaatjes. Deel 
het in twee helften en druk ze boven de zwarte pupillen. De uiteinden voorzichtig met de vinger-
nagels met de achtergrond verbinden.

Benodigde materialen en gereedschappen:

Fimo soft in wit, zwart en andere kleuren, afhankelijk van uw smaak,
kettelstift, zijsnijtang, naald, 2-componentenlijm

oven, boek - Charmante Fimo ® mini‛s
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Fimo uilen

Om de uilen als hanger te gebruiken, heb je kettelstiften nodig. Boor de kettelstiften voor 
het uitharden in het hoofd, hij moet ongeveer een derde van de lengte van het fi guurtje worden 
ingeschoven. Trek hem er weer uit en kort hem indien nodig in. Na het uitharden in de oven met 
wat 2-componentenlijm in het voorgeboorde gat fi xeren.

Je kunt de uilen optisch oppimpen door met een naald ruitjes of 
strepen in de verschillende lichaamsdelen te krassen.
Voor het bloempatroon heb je even grote balletjes in verschillende 
kleuren nodig. In bloemvorm op de buik, het hoofd of de vleugels 
leggen en een beetje aandrukken.

Benodigde materialen en gereedschappen:

Fimo soft in wit, zwart en andere kleuren, afhankelijk van uw smaak,
kettelstift, zijsnijtang, naald, 2-componentenlijm

oven, boek - Charmante Fimo ® mini‛s




