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Bloemensieraden van Fimo
Maak mooie bloemensieraden voor warme dagen.
Deze sieraden zijn uniek en modern en ﬂeuren elke
zomer outﬁt op. Maak je eigen sieraden, en laat je
creativiteit de vrije loop.

Materiaal:
--> Fimo soft in Paciﬁc blauw, framboos,
citroen en wit
--> Lederen veter
--> Ring
--> Oorbellen
--> Klein mesje
--> Fimo kralen steek-naald
--> Vouwbeentje
--> Fimo acryl roller
--> Krachtige lijm
--> Een oven voor het uitharden

Bloemen maken:
Dit is de basis voor alle sieraadstukken. Het beste kun je een paar bloemen meer
maken, zodat je later bijpassende armbanden, ringen, oorbellen en halskettingen
kunt maken.

1.
2.

Rol (wals) eerst van elke kleur een stukje klei uit. Hierna leg je telkens twee platen op elkaar
en rol er nog een keer over – zodat de platen goed aan elkaar plakken.

1.

2.

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Knip de bloemsjablonen op de laatste pagina uit, leg deze op de platen en snij met een klein
mesje en rond om de sjabloon. Maak bloemen van verschillende grootten, het aantal stuks
hangt af van de omtrek van je pols.
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3.
4.
5.

Met een vouwbeentje maak je de randen van de bloemen nog glad. Zorg ervoor, dat deze
mooi afgevlakt zijn en geen lelijke randen meer hebben.
Als je dit alles hebt gedaan, kun je nu van alle 4 de kleuren van de Fimo platen uitrollen, op
elkaar leggen en nog een keer uitrollen.
Daarna rol je de plaat, die nu uit vier kleuren bestaat op en snijdt hier vervolgens dunne
plakjes van af.

3.

4.

5.

Kettingen en armbanden maken

1.
2.
3.
4.

Eerst steek je met een naald dwars door de bloem heen. Zorg ervoor, dat het gat zo groot
is, dat je de draad er vervolgens gemakkelijk door kunt rijgen.
Nu laat je de Fimo massa in een oven bij 100 °C gedurende ongeveer 15-20 uitharden. Daarna laten afkoelen.
Afhankelijk van of je een lederen halsketting of een normale ketting wenst, rijg je nu de
bloemen op. Voor een armband rijg je zoveel bloemen op, als er rond je pols passen.
Bij een ketting kun je het aantal bloemen zelf uitkiezen – afhankelijk van je smaak. Als je
een slot aan je ketting wilt maken, bevestig je deze nu met een knijpkraal aan de ketting.

3.

4.
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Ringen en oorbellen

1.

Voordat je de bloemen op de ring bevestigt, laat je ze eerst in de
oven uitharden, weer 100 °C voor ca. 15-20 minuten. Daarna lijm je
de bloemen met een sterke lijm (bij voorkeur een twee componenten
lijm) op de ring c.q. op de oorbel.

1.

Tips

Natuurlijk kunt je ook van de gedraaide Fimo een ketting maken, zo bespaar je jezelf het
uitsnijden van de bloemen.
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Voor bijzonder mooie glanssieraden kun je de Fimobloemen na het uitharden in de oven nog met
een glanslak behandelen. Nog een keer kort laten drogen en de sieraden kunnen worden
gebruikt.

