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Materiaal:
Fimo wit, zwart, rood, groen
sleutelhanger
sieradensluiting

linten/strikjes
Fimoroller
modelleerstaafje

geluksbrengersSleutelhanger
Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

makkelijk

ca. 1 uur

Gebruik het modelleerstokje om een stuk van het witte fi moblok af te snij-
den en vorm de steel van de paddenstoel. Voor de hoed vorm je een rode bal.

In de rode bal steek je nu het uiteinde van de sieradensluiting met karabijn-
haak. Breng nu de hoed op de steel aan en vorm veel kleine witte stippen. 
Nadat je de stippen aangebracht hebt, kun je de gelukspaddenstoel 30 
minuten in de oven zetten op 110 °C.

Gelukspaddestoel
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Wanneer de paddenstoel afgekoeld is, klem je deze aan de sleutelhanger.
Tot slot bind je nog een kleine strik aan de bovenkant van de ketting.

Vorm een grote rode langwerpige bal voor het lichaam en een kleinere zwarte 
voor het hoofd en voeg de twee samen. Rol nu een dunne zwarte rol en plaats 
deze gecentreerd op het lichaam. Verdeel de zwarte stippen gelijkmatig over 
de twee rug helften.

Voor de ogen plaats je een kleine zwarte stippen op de kleine witte cirkels. Nu 
duw je de sieradensluiting op de plaats van de mond. Nadat de kever in de oven 
uitgehard is, klem je hem terug aan de sleutelhanger en knoop je een kleine 
strik aan de hanger.

Gelukskever

Geluksklaver
Rol een groene cirkel uit en vorm 4 hartvormige 
bladeren en plaats deze tegen elkaar.
In het midden breng je een zwarte stip aan en “rafelt” 
deze met het boetseerstokje uit.

De sieraadsluiting bevestig je aan de achterkant met een zwarte stip en laat 
ook deze weer naar buiten toe uitlopen.
Na uitharden in de oven wordt ook hier de sleutelhanger weer met een klei-
ne groene strik versierd.
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