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zwart - wit
Fimo sieraden

Benodigd materiaal:

Benodigd gereedschap:

Fimo in wit, grijs en zwart
sieraadschijven om het Fimo op te leggen
Glanslak

Deegroller
Bakoven

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Tover prachtige sieraden met slechts een paar kleuren Fimo. Het is een
beetje ingewikkeld, maar als je al eens met Fimo hebt gewerkt, zul je
jezelf snel kunnen inwerken. Je zult zien, het oefenen loont zich, en je
zult veel plezier hebben met je zelfgemaakte sieraden.

N° 100.532

Knutselidee

com

zwart - wit
Fimo sieraden

1

Voor het binnenste van de
bloem:

2

Voor de bloemen:

3

Rol van een stuk van de witte
Fimo massa tot een rol. Van
de grijze Fimo massa wals je
een stuk, met een deegroller,
uit. Hierop leg je de witte rol,
en rol je de twee delen stevig
samen. Als je 8 rollen in wit grijs klaar hebt, rol je alles
goed samen - bekijk hiervoor
afbeelding 1.

Maak weer een rol van de witte
Fimo massa. De zwarte en grijze Fimo rol je weer uit. Eerst
leg je de witte rol op de zwarte Fimo. Rol alles goed samen.
Vervolgens leg je deze rol op de grijze Fimo - opnieuw goed
samenrollen. Maak op deze manier nog 7 rollen.
Als je deze klaar hebt, zet je alles in elkaar: eerst het binnenste van de bloem, vervolgens breng je de 7 bloemblaadjes rond
de buitenkant aan. Tot slot rol je weer een beetje grijze Fimo
massa uit, hier leg je alles op en rolt het strak samen. Nu kun
je de rol zo dun uitrollen als je wilt, of er ballen van draaien.
Als je hiermee klaar bent, snijdt je dunne plakjes van de rol.
Nu kun je zelf je bloem in elkaar zetten of op een hittebestendige onderlegger leggen. Daarna moet je alles in de oven bij
100° C (ca. 15 minuten) laten uitharden.
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Voor extra glans lak je de afgekoelde Fimo sieraadstukken met
een glanslak.

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

