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FIMO sieraden met textuur matten

Benodigd gereedschap:
FIMO cutter - messenset,
oven

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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Benodigde materialen:
FIMO soft in wit, chocoladebruin en karamel,
strasssteentjes in topaas, collier met band,
textuur mat, verschillende kralen en sieraden onderdelen,
lederen veter
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FIMO sieraden met textuur matten
Met textuur matten ontstaan verbluffende effecten
die bijzonder goed tot hun recht komen op
zelfgemaakte sieraden. De techniek is eenvoudig
te leren en kan met diverse modelleermassa’s
worden uitgevoerd.
Stap

Stap

1
2

Kneed de Fimo in wit zacht en druk het in de textuur mat. De
uitstekende massa snijdt je met een fimo cutter weg.
Nu werk je Fimo in de gewenste kleuren (hier werd chocoladebruin en karamel gebruikt) in de collier in: gewoon een
stukje zacht kneden, in het collier drukken en de overtollige
resten wegsnijden.

Stap

je tevreden bent met het patroon in de
3Als
collier, druk je het op de textuur mat. Daar-

na verwijder je de mat weer voorzichtig (de
witte Fimomassa op de mat hecht nu aan de
massa in de collier). Versier je sieraad nog
met een strasssteen in topaas (lichtjes in de
massa drukken).

Stap

leg je je voltooide collier in de oven
4Nu
(110-130 °C) gedurende ongeveer 30
minuten. Laat de collier daarna afkoelen!

Stap
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De ketting: Als je collier afgekoeld is, rijg je het met ca. 3
kralen c.q. sieraad onderdelen (beide veterdelen door de
onderdelen rijgen) op een lederen veter. Nu kun je de ketting
met verschillende knopen sluiten. Gedetailleerde instructies,
kun je in onze webshop vinden!
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