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Armband gemaakt met krimpfolie

Benodigd gereedschap:
schaar, tang,
revolvertang, oven
© Aduis

Benodigde materialen:
krimpfolie, stempelset hartjes
acrylblok, stempelkussen in lila en rood,
tussenringen zilver, armband zilverkleurig

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Armband gemaakt met krimpfolie
Met krimpfolie kan men verschillende dingen knutselen
en vormgeven. Voor het armbandje stempelen we
patronen op de folie, bakken het in de oven en hangen
de afgewerkte delen aan een schakelarmband.
Klaar is je individuele accessoire.

Plak een van de stempelmotieven op het acrylblok. Vervolgens neem
je een stempelkussen in de gewenste kleur (bij deze armband werd
afwisselend lila en rood gebruikt) en drukt deze op het stempelmotief.
Nu druk je de stempel op de ruwe zijde van de krimpfolie.
Met de schaar knip je het motief uit - laat hierbij een smalle rand
(ongeveer 3 mm) van het motief af staan. Stans met een revolvertang
nog een gat in de folie voor de tussenring.
Verwarm nu de oven voor tot 125 °C en plaats het uitgeknipte
motief met de ruwe zijde naar boven op aluminiumfolie. Wanneer
de oven de juiste temperatuur bereikt heeft, schuif je het motief in
de oven.
Het buigt en krult en krimpt. Na ongeveer 45 seconden is de folie gereed (met krimpen). Als je motief nog niet vlak is, kun je het
uit de oven halen en nog in de warme toestand met een boek
verzwaren.
Zodra de folie afgekoeld is, open je de tussenring met een tang, rijgt
het motief op de ring en vervolgens door de schakel van de armband –
tussenring weer sluiten. Klaar!
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