Knutselidee



Benodigde materialen:
Fimo Soft in verschillende
kleuren, sieraden ketting,
draad, metalen hangers, kralen,
sieradenkwast of ketting
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Benodigd gereedschap:
onderlegger,
mes,
satéstokje,
tang, schaar

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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Fimo Soft biedt talloze ontwerpmogelijkheden. Je fantasie en creativiteit
kent geen grenzen. Vervolgens worden de stukken in de oven uitgehard en
kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt tot een trendy ketting. Hoe het werkt,
laten wij je hier zien!

Materiaal:

Fimo Soft in verschillende kleuren,
onderlegger voor het snijden en walken (wentelend en
stampend aaneenhechten),
satéstokjes, een mes,
iets om plat te drukken,
verschillende kettingen, sieraden tang, karabijn,
kralen en bedels,
nylon gecoate draad

Vorm van 3 gelijke delen Fimo rollen. Deze drie rollen

in elkaar draaien en weer tot een rol draaien. Vouw in het
midden dubbel, en draai weer in elkaar en vorm een rol.
Deze rol nu tot een bol bijeendoen en tot een gladde bal
rollen.

Rol met een donkere kleur een zeer dunne Fimosnoer en

leg deze kruisgewijs op de bal. Precies in het midden van
de acryl-plaat in positie brengen en druk met lichte druk
en cirkelbewegingen de Fimo bal plat. Het kruispunt moet
steeds boven in het midden blijven.

Met een satéstokje een gat in de ﬁmoschijf maken.
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Ofwel van boven naar beneden of alleen van boven en
onder een gat erin prikken.
Bij 130 °C gedurende 30 minuten in de oven uitharden. Na
het afkoelen met glanslak aﬂakken.
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Zodat je een langere ketting krijgt, moet je 1 en 1/2 ketting aaneensluiten. Door het Fimo-medaillon een

nylon gecoat draad trekken (ongeveer 20 cm lang). Een karabijnhaak en metallic kraal oprijgen en met een
lus door dezelfde opening rijgen. Aan het ondereinde van de nylon gecoate draad met een knijpkraal sluiten
en hier een kettingkwast met verschillende bedels hangen.

De karabijnhaak in het midden van de ketting aanbrengen. Voor de sieradenkwast werd een andere ketting
in 5 delen verdeeld. Alle delen aan een tussenring boven inhaken en een metalen hanger aan de andere zijde
hangen.
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Maak verschillende medaillons in verschillende kleuren. Als je ze aan een
karabijnhaak vastmaakt, heb je maar 1 basisketting nodig en kunt naar
believen de hangers wisselen.

