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Fimo kurken

Benodigde materialen:
Fimo Soft verschillende kleuren,
glitter kleuren en effect kleuren,
hechtmiddel, bladmetaal, tweecomponentenlijm,
spiegelmozaïekstenen

Benodigd gereedschap:
cutter set
roller,
aluminium folie,
oven, penseel

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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Hier is elke ﬂessluiting een klein kunstwerk!
Met de ﬂeskurken in de stijl van Hundertwasser wordt elke
ﬂes een highlight!
(Kunstenaar Friedensreich Hundertwasser 15.12.1928 – 19.02.2000)

V

oor de basisvorm verkreukel je een stuk aluminiumfolie en
vormt deze tot een bal of een langwerpig ei. De vorm zal beslissen
of de kurk bolvormige of slank wordt. Door de aluminium folie bespaar je Fimo klei en de kurken worden niet al te zwaar.

K

ies een kleur en rol de Fimo uit tot een dunne plaat. Wikkel het
rond de verfrommelde aluminiumfolie en druk het in vorm. Mochten bij het aandrukken deuken, bulten of scheuren zijn ontstaan,
kun je deze het beste met een vinger of een breinaald glad maken.

D

e kurk moet diep genoeg in de Fimo klei worden ingebed,
anders wordt de afgewerkte stop niet stabiel. Als je hem hebt aangepast, trek je hem er weer voorzichtig uit. Als je erg dikke wijnkurken
hebt, moet je het uiteinde dat later in de ﬂes wordt gestoken, met
een mes conisch snijden. Laat je daarbij door een volwassene helpen!

D
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e kurk mag niet in de oven, hij zou uitzetten en de Fimoconstructie zou springen!
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D

e onderdelen die later met bladmetaal worden veredeld, moet je met gouden Fimo c.q. glitter Fimo of
Fimo in oker vormen. Nu kun je je torentjes naar eigen smaak vormgeven en versieren. Je kunt bijvoorbeeld
spiegelmozaïekstenen als ramen aanbrengen!

D

e afgewerkte torens kun je in de oven bij 110 °C gedurende
30 minuten laten uitharden. Vervolgens lijm je de kurken met een
tweecomponentenlijm in de torens.

D

e elementen die verguld worden, lak je met het hechtmiddel. Zodra deze transparant is opgedroogd, leg je de bladmetaalfolie op en strijkt deze met een zacht penseel glad.
Tot slot lak je de complete toren met glanslak.

TIP:
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Restmateriaal en begonnen werkzaamheden kunnen in
een afgesloten plastic zak of een luchtdichte verpakking
(plastic of glazen doos) worden bewaard!

