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Fimo theelichthouder
Maak een theelichthouder, een keer
zonder boren, zagen,
schuren, enz.
Met het ingenieuze
idee van Fimo hoef je
de theelichthouder
enkel te boetseren,
in elkaar te zetten,
en in de oven te laten
uitharden. Hier vindt
je een van de vele
ontwerpmogelijkheden met Fimo.
En zo wordt hij gemaakt:
1. De bakkerengel:
Vorm eerst de afgebeelde onderdelen na. Begin met het
vormen van de lichte delen, zodat zij later geen gekleurde
vlekken hebben. De haren snijdt je tot de helft met een
mes in.
Als je alles gevormd hebt, plak je de verschillende delen
eenvoudig aan elkaar. De delen gewoon licht op elkaar drukken. Er is geen lijm of iets dergelijks nodig. Kijk goed naar
de afbeelding en druk de stukken voorzichtig tegen elkaar.
Als je dit hebt gedaan, gaan we aan de
slag met de onderzetter voor de engel
en de theelichthouder.

Benodigd gereedschap:

Fimo Soft in lichtblauw, wit, theelichtje
deegroller
goud glitter, caramel, rood, witte en zwarte decopen c.q. mes
lakstift
chocolade en huidkleur
stuk hout ca. L4 x H1 x B2 cm
De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Benodigd materiaal:
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Fimo Teelichthalter
2. De onderzetter bouwen:
Rol van de lichtblauwe Fimo massa, met behulp van een
deegroller, een ca. 0,5 cm dikke plaat. Hieruit snij je een
rechthoek met de afmeting 12 x 7 cm.
Nu moet je nog uit de lichtblauwe Fimo massa een ca. 30
cm lange rol rollen. Als je de rol klaar hebt, plaats je een
theelichtje op de rechte zijde van de blauwe rechthoek en
brengt de rol met een kleine afstand van het theelichtje
op de rechthoek aan.
Nu vorm je uit de karamelkleurige Fimo massa nog een
deegroller en van de witte massa een ca. 7 x 7 cm groot
vierkant (afhankelijk van hoe groot je stukje hout is), welke ca. 0,3 mm dik is. De chocoladegekleurde massa rol je
weer met een deegroller uit, steek een paar kleine stukjes
peperkoek met een koekjesvorm uit. Eén koekjesvorm druk
je slechts licht in, zodat je de afdruk kan zien. Snijd de
aangedrukte koekjesvormpjes uit. Nu heb je alle onderdelen die je nodig hebt.
3. Het in elkaar zetten:
De onderzetter (blauwe rechthoek met de theelichthouder) hebben we al in elkaar gezet. Nu
moet je het stuk hout links voor op de onderzetter plaatsen. Daarover leg je het witte Fimo vierkant. Kijk dat het stuk hout voor niet meer zichtbaar is. Als je dit hebt, plaats je de bakkerengel
achter het blok hout. Op de „tafel“ leg je nu de aangedrukte koekjesvormpjes, welke we rond de
buitenkant gesneden hebben, hierop leg je de deegroller. De armen van de Fimo-engel leg je nog
op de deegroller.
Als je dat allemaal gedaan hebt, kun je de theelichthouder met de uitgestoken koekjesvormpjes
versieren, plaats deze op plaatsen die nog vrij zijn.
4. Bakken:
Voor het uitharden zet je de Fimo theelichthouder voor ca. 30 min. bij 100 °C in de oven.
Controleer of hij al hard is, zo niet, laat je hem iets langer in de oven.

Als je Fimo theelichthouder afgekoeld is, kun je hem nog met zwarte en witte decopennen versieren. Teken de ogen op bij de engel, en versier de peperkoek met heerlijk suikerglazuur.
De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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5. Beschilderen:

