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Colouraplast spookjes
Instructies:
Strooit u het blauwe of oranje Colouraplast
granulaat dun op de metalen smeltvorm (afhankelijk van welke spookje u wilt maken). Echter
zo, dat alles goed bedekt is, en er later geen
gaten zullen ontstaan. Vergeet niet om de ogen
met zwart granulaat op te strooien – mocht je
later toch gaten hebben, moet u nog wat granulaat op het al gesmolten geheel aanbrengen, en
alles samen nog een keer laten smelten.
Smelt u nu het granulaat in de oven bij ca. 200°,
ca. 20 minuten lang. Het granulaat is klaar, wanneer het gelijkmatig verspreidt is.
Neem de nog warme plaat uit de oven. Haal de plak met behulp van een plamuurmes/spatel van de
plaat en leg hem over een wattenbol en begin hem te vormen. Wanneer het granulaat weer hard
wordt brengt u hem nogmaals in de oven en laat hem opnieuw smelten. U kunt als hulpmiddel de
wattenbol in de oven meegeven – let op dat deze niet verbrandt! Als u merkt dat het granulaat
weer begint te smelten, neemt u het weer uit de oven en begint het weer tot een spook te vormen.
Eventueel kunt u hem met een föhn van boven verwarmen. Houdt het spookje vast met een tang en
trek het in de gewenste vorm. Doe dit zolang, totdat u tevreden bent met de vorm van het spookje
en laat het granulaat uitharden.
Uit de Fimo klei vormt u een goede voet (steunvlak) voor de ondergrond van het spookje (zie foto).
Vorm een grote voet, steek daar de aluminiumdraad in (ca. 15 cm lang) en zet de Fimo voet met
draad in de oven bij ca. 100° – ca. 10 minuten lang. Laat de ondergrond afkoelen.

Benodigd materiaal:
Colouraplast in oranje, lichtblauw en zwart
Metalen smeltvorm rechthoekig
Fimo in zwart
Aluminium draad 3 mm

Benodigd gereedschap:
Spatel/plamuurmes
Oven
Wattenbollen ca. 50 mm
Pannenlap

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Als de ondergrond afgekoeld is, brengt u het spookje over op het onderstel en klaar is de uw
Halloween spook.

