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Benodigd materiaal:
Fimo Soft in verschillende 
kleuren en effecten
decoratie kralen
lakstift

Benodigd gereedschap:
deegroller
edelsteenlijm
oven

Eenvoudige Fimo-kerstboomversiering

gouden draad
glanslak
haakje
uitsteekvormpjes
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Eenvoudige Fimo-kerstboomversiering
Dit knutselidee is bij uitstek geschikt voor kleine kinderen. Ze kunnen hun eigen 
kerstversiering als koekjes uitsteken, in de oven plaatsen om uit te harden en ver-
volgens naar eigen smaak versieren. 

Werkwijze:

Neem een stukje van de Fimo klei in de kleur 
die je wilt en rol het met behulp van een deeg-
roller ongeveer 3-5 mm dik uit. Als de Fimo 
klei al een beetje hard is, moet je hem van te 
voren een beetje zacht kneden.
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Nu kun je verschillende vormpjes (om koekjes mee uit te steken) 
in Kerstmotieven uitzoeken.
Steek uit de uitgerolde Fimo massa verschillende motieven uit. 
Haal de motieven voorzichtig uit de uitgerolde Fimo klei, en leg 
ze voor je neer.

In de nog zachte massa moet je nu de klemhaakjes met oog ste-
ken. 
Neem het haakje en steek hem in het midden van je motief, zo-
dat je decoratie later niet scheef hangt.
Als je dit gedaan hebt, leg je de Fimo kerstboomhangers in de 
oven bij ca. 100 °C (gedurende ca. 15 minuten) en laat deze daar 
uitharden en vervolgens afkoelen.

Nu kun je de kerstversiering versieren:
Neem verschillende decoratiekralen. Deze kun je met behulp van 
edelsteenlijm op de Fimo kerstboomhangers plakken.

Of je pakt verschillende kleuren lakstiften en kleurt hiermee je 
Fimo kerstboomversiering. Je kunt je creativiteit de vrije loop 
laten, de kerstboomversiering beschilderen, beplakken of met 
bouillon effectdraad verfraaien.

Ten slotte mag je niet vergeten om een draad aan het haakje 
te knopen, anders kun je de kerstboomversiering niet aan de 
kerstboom hangen.

Voor extra glans kun je de Fimo kerstboomhanger nog met een 
glanslak lakken, als extraatje bij de mooie glans, is je versiering 
nu ook nog waterbestendig.
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