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De lieve monsters halen kwajongensstreken uit in de kinderkamer.
Met de zachte boetseerklei FIMO kids worden snel en eenvoudig kleurrijke monsters gemaakt. Met de grote
uitpuilende ogen, een brede grijnslach of lange telescoop ogen. Het creatief vormgeven van de grappige monsters
staat niet alleen garant voor veel plezier, het bevordert ook de fantasie en motorische vaardigheden van kinderen. De afgewerkte monsters verfraaien in de kinderkamer de muren, ramen, de commode, de kast of grote
speelgoeddozen.
Voor het basislichaam van een ovaal, rond of peervormig
monster volstaat een pakje FIMO kids, voor een groter, langer
monster zijn 2-3 pakjes FIMO kids van dezelfde kleur nodig.
Deze worden samen gekneed.
Belangrijk: Werk altijd op (voldoende) grote stukken bakpapier.
Zo wordt de werktafel beschermd en het voltooide monster
kan gemakkelijk op het bakpapier liggend in de oven uitharden. De modelleermassa in de handen tot een dikke bal rollen.
Druk de bal eerst met de palm iets vlakker, daarna met de wals
tot een ca. 2-3 mm dikke plaat uitrollen. Hierbij – afhankelijk
van de gewenste vorm van het lichaam van het monster – de
plaat door te walsen in een ovaal, rond, peervormig, recht of
andere vorm brengen. Indien nodig de rand met een snijgereedschap rond of recht snijden, kleinere
welvingen kunnen ook met een modelleerstokje aangebracht worden.

Nu krijgt het monster armen, benen en voeten. Per arm,
been of voet een kleine bal vormen, met je vinger plat
drukken en op de gewenste plaats iets overlappend op het
lichaam plaatsen, met de vinger aandrukken en de overgang met het lichaam uitsmeren.
Alle andere naar buiten uitstekende lichaamsdelen zoals
telescoopogen, hoorns, voelsprieten, oren of veren nu op
dezelfde manier bevestigen. Voor lange voelsprieten steeds
van een kleine bal modelleermassa een dunne „worst“ rollen, een kleine bal op het bovenste uiteinde drukken. Voor
een spitse hoorn, een veer of oor een klein stukje „worst“
aan een zijde met een vinger spits rollen en in vorm buigen.
Dan met de wals over alle aangebrachte lichaamsdelen
walsen, zodat alles mooi glad wordt.
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Bij de grote hoorns of oren met een spits modelleerstokje groeven aanbrengen. Zodat je de tenen en vingers in de klauwen van het monster kan
herkennen, met een modelleerstokje groeven indrukken en naar wens
kleine puntjes inprikken.

Voor een gestreept uiterlijk meerdere dunne „worsten“ in een kleur of in
verschillende kleuren rollen, op het lichaam leggen en lichtjes aandrukken. Uitstekende „worst-uiteinden“ met een modelleerstokje afsnijden.
Een monsterpatroon van punten is ook erg mooi: kleine bolletjes van
FIMO kids modelleermassa vormen, op het monster aanbrengen en met
de vinger aandrukken. Dan de stroken c.q. balletjes met de roller plat
walsen.

De mond uit een dunne rode „worst“ rollen en deze als gewenst (de
vorm) op het lichaam leggen. Wijzen de „worst uiteinden“ naar beden is
het monster humeurig, wijzen ze naar boven is het vriendelijk gestemd.
Voor de ogen twee kleine balletjes van witte modelleermassa vormen
en op de gewenste plaats drukken. Twee hele kleine zwarte ballen als
pupillen plaatsen. De neus wordt als de ogen uit een kleine opgedrukte
bal vormgegeven. Nu zijn de gevaarlijke monstertanden aan de beurt:
van kleine stukjes witte modelleermassa balletjes vormen, dan steeds
aan een zijde spitse mini-worstjes rollen. De tanden op de mond plaatsen en aandrukken. Alles met de wals glad rollen. Als de tanden driedimensionaal moeten uitsteken, eerst alles glad walsen, daarna pas de
tanden plaatsen.
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Monster hebben graag een warm vel. Met behulp van een
spits modelleerstaafje de haren in het vel krassen. Daarbij
buiten aan de rand van het monster beginnen, dan naar
binnen krassen. Daarna het op het bakpapier liggende
FIMO kids monster in een voorverwarmde oven gedurende 30 minuten bij 110 °C laten uitharden en daarna laten
afkoelen. Het bakpapier verwijderen en het monster lakken.
Het afgewerkte monster-tattoo na het drogen van de lak
met behulp van dubbelzijdig plakband aan de muur, het
venster, de kast, het dressoir of op een grote kist bevestigen.

Tip:
Monster tattoos om op te
hangen:
Elke dag een goed humeur?
Maak een monster-mobiel.
Om de monsters op te kunnen hangen, steek je steeds
voor het uitharden met een
stokje een klein gaatje in het
hoofd van de vrolijke Fimo
kids monsters.
Na het uitharden een koord
door het gat rijgen en het
monster ophangen. Aan
papa’s bureaulamp of
mama’s schoenenkast hangen de individuele monsters
ook graag en zeggen: „Ik hou
van jou!“
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