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Geluksstenen

Benodigd materiaal:
modelleermassa Keramistone,
Fimo soft appelgroen, rood, zwart en wit, zwart draad, 
bladgoud en Metallicoll, klaver van vilt, siersteen hart rood, 
edelsteenlijm, tweecomponentenlijm

Benodigd gereedschap:
schaar, lijmpistool,
knutselmes, oven,
stift zwart, penseel
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Geluksstenen
Dit is allemaal zelf gemodelleerd!

Liefdevolle geluksbrengers met lieveheersbeestje op klaver en 
modelleermassa stenen.

Vorm naar believen 4 verschillend grote stenen van Keramistone modelleermassa. Zorg ervoor 
dat de oppervlakken aan de onderkant en bovenkant redelijk vlak zijn. Onder moeten de stenen 
vlak liggen en boven moet voldoende ruimte zijn voor de versieringen.. Keramistone is aan de 
lucht hardend en wordt van zelf hard.

Rol een beetje Fimo soft in groen vlak uit en snijd met een knutselmes 2 klaverbladen volgens 
de sjabloon uit. Kneed de rest weer en rol twee dunne rollen. Verbind de klaver met de steel 
en modelleer de uiteinden van de klaver een beetje omhoog of omlaag om het levendiger te 
creeëren. Voor het lieveheersbeestje neem je een klein stukje van de Fimo Soft in rood en 
vormt hiervan een ovaal stuk. Vorm uit de zwarte Fimo een bal, gebruik ongeveer 1/3 van de 
massa van het lichaam. Druk de bal op het lichaam en vorm de beide tot een gelijkmatig lichaam 
ontstaat. Als ogen druk je twee kleine witte kralen op het hoofd. De zwarte stippen met net zo 
kleine stippen en 1 koordje op de rug drukken.
Snijd 8 passend lange stukken draad af en boor 6 hiervan als benen zijdelings in de kever. 2 
draden steek je als voelsprieten in het hoofd. Verwijder de stukken draad weer en laat nu alle 
stukken Fimo in de oven (volgens de instructies) uitharden.
Vervolgens kun je de draden met 2-componentenlijm vastzetten.

Lijm met het lijmpistool de beide klavers op de stenen. Ver-
volgens plak je de kever nog in de buurt van de steel van de 
klaver. Op een kleinere steen lijm je de klaver van vilt met het 
siersteen hartje.

Op de laatste steen teken je met een zwarte stift nog een 
ster. Smeer op dit vlak Metallicoll en wacht tot deze transpa-
rant is opgedroogd. Nu kun je de bladmetaalfolie op de steen 
betten.
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