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Benodigde materialen:
Fimo soft glitter wit en rood, Fimo soft mandarijn en zwart,
kralen roller, acryl roller, uitsteekvormpje
sneeuw kristal, glanslak, edelstalen collier, kralen zilver,
draad zilver, oorhaakje zilver, vingerring

Benodigd gereedschap:
oven, tangen, lijmpistool
(warm), satéstokje, penseel,
mes, keukenrol, waterverf,
glazen schaaltje

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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Knutsel grappige kleine
sneeuwpoppen & co voor
kerstversieringen zoals
kerstboomdecoratie of hangers.

hanger & co

Vorm van Fimo soft glitter 2 ballen in wit, de eerste met Ø 25 mm en

de tweede met Ø 15 mm. Druk de grotere bal ietwat plat (lichaam) en
plaats de kleinere er licht overlappend als het hoofd op. Voor de armen
rol je een rol met een diameter van 5 mm uit en snijdt hier twee 1 cm
lange stukken vanaf.

De hanger van de sneeuwpop wordt in zijn hoed bevestigd.

Buig van een stuk draad een lus, en buig de uiteinden naar opzij. Zo kan de draad stevig in de Fimo hoed van de sneeuwpop
vasthaken.

Maak van Fimo soft zwart een rol met een diameter van ongeveer 10 mm en snijdt een 1 cm lang stuk af.

Kerf in een snijvlak van deze cilinder met een mes een diepe inkeping in. Leg de draadlus in en druk de cilinder weer in vorm.
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Voor de bezemsteel heb je een zeer dun stukje
Fimo koord in zwart nodig. Vorm dan een 1,5 cm
lange kegelvormig stuk en kerf met het mes meerdere ﬁjne groeven in. Voeg de twee delen samen.
Daarnaast kan men nog een dunner koord schuin
over de bezem leggen, zodat het lijkt of deze de
bezemharen bijeenhoudt. De sneeuwpoppen zien
er ook zonder bezem schattig uit. Deze kunnen
desgewenst dus ook gewoon worden weggelaten!
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Hoed, bezem en armen opleggen en op het lichaam aandrukken. Met

kleine zwarte balletjes de ogen en knopen aanbrengen. Neus (mandarijn) en de mond (zwart) worden uit een zeer dunne lijn gevormd en ook
opgedrukt. Voor de sjaal van rode Fimo soft wordt een rol gevormd,
ietwat plat drukken, de uiteinden recht afsnijden en met een mes rafelen.

In aanvulling op de sneeuwpoppen kunnen ook mooie sneeuwvlokken
worden gemaakt. Daarbij van Fimo soft glitter wit een ca. 5 mm dikke plaat uitrollen en met een uitsteekvormpje enkele sneeuwvlokken
uitsteken.

Boor met een stuk draad een gat door de hele sneeuwvlok. Met een

stuk gebogen draad ﬁjne groeven in de sneeuwvlokken drukken.

Voor de tussenruimtes op de collier heb je nog verschillende kralen
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nodig. Deze kun je heel gemakkelijk zelf van Fimo soft maken! Rol een
ca. 1 cm dikke rol uit en snijd ca. 1 cm brede stukken af. Vorm deze
grofweg tot ballen, vul de kralenroller ermee en beweeg deze een
paar keer heen en weer. Knip van de draad een 10 cm lang stuk af en
boor hiermee zo centraal mogelijk door de kralen. Draai de kralen om
en boor met de draad ook van de andere zijde door het ontstane gat,
zodat de kraal in vorm blijft! Om uit te harden alle kralen op de draad
rijgen en in een glazen kom hangen, zo worden drukpunten vermeden.
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Breng alle Fimo soft stukken in de oven en laat deze bij 110 °C

gedurende 30 minuten uitharden. Na het afkoelen de sneeuwvlokken
dun met waterige, blauwe waterverf beschilderen. De groeven worden
zo gevuld en de sneeuwvlok krijgt meer structuur. Even laten drogen
en de overtollige verf met een stuk keukenpapier eraf deppen. Na het
drogen alle delen van een dun laagje glanslak voorzien.

Alle kralen en de sneeuwpoppen op de edelstaal collier oprijgen, de sneeuwvlokken met enkele kralen aan
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het oorhaakje bevestigen en een sneeuwvlok op de ring lijmen. Als alternatief kunnen de kerstmotieven op
een stuk draad geregen worden en kan hiermee een boom of een deurkrans worden versierd.

