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Fimosieraden
Zelfgemaakte sieraden zijn altijd iets heel bijzonders. Hier laten we je zien, hoe je Fimosieraden, met 
een eenvoudige techniek, een geweldige patroonmix verleent. Veel plezier!

Materiaal:
Fimo Soft in wit en rood

Fimo glanslak
sieradendraad

oorbellen
kralen

sluitingen

Meer hulpmiddelen:Fimo kralen rolleronderleggernaaldknutseltangwals/deegrollerStap 1
Vorm van rode klei een rol met een diameter van ongeveer 1 cm. Van 
de witte klei, kun je nu met behulp van de deegroller een plaat uitrol-
len en de rode rol ermee ommantelen.

Stap 2:
Rol nu voorzichtig de hand de rol dunner en langer - de diameter 
wordt kleiner, maar het patroon blijft behouden. Deel het lange snoer 
in vier gelijke stukken en leg ze op elkaar.
 

Stap 3:
Druk ze goed op elkaar vast en rol weer met zachte druk van het mid-
den uit naar de zijkanten.

Stap 4:
Deel het lange snoer weer in 4 gelijke stukken en vorm een rol. Redu-
ceer de rol een beetje - het patroon is klaar!
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Stap 5:
Vorm kleine ronde kralen van de rode klei. Snijdt dunne plakjes van de 
gemaakte rol en rol ze met de deegroller een beetje uit. Ommantel de 
rode kralen met het patroon.

Stap 6:
Gebruik nu de kralen roller, om de kralen verschillende vormen te 
geven. Breng de kralen in de roller en bewerk ze tot mooie vormen. 
Met een naald kun je nu nog voorzichtig een gat door de kralen boren. 
Leg de kralen gedurende een half uur op 110 °C in de oven om uit te 
harden. Na het afkoelen, breng je nog een dun laagje glanslak op de 
kralen aan. Zo verleen je ze een mooie glanzende afwerking. Tip: bij 
het lakken kun je de kralen op een tandenstoker steken - dan blijven 
je vingers schoon en droog!

Stap 7:
Na het drogen, kun je de kralen op de sieradendraad rijgen. Tussen 

de Fimo kralen kun je een aan-
tal zilveren rocailles of andere 
kleine kralen oprijgen. Maak een 
langere ketting en breng tot slot 
een sluiting aan. De armband ont-
werp je passend bij de ketting 
met dezelfde techniek. Voor de 
oorbellen gewoon 2 kralen op de 
oorbellen bevestigen.
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