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Knutsel schattige kerstversieringen voor de kerstboom of
voor de woonkamer. Zo gaat de tijd tot
kerstavond nog sneller voorbij!

De Kerstboom
Voor een ongeveer 6 -7 cm hoge Kerstboom heb je 8 ballen in verschillende tin-

ten groen nodig. Vorm uit een halve rib Fimo Soft smaragdgroen een bal en druk
deze vervolgens tot een schijf (ongeveer een 0,5 cm dikte). Hetzelfde herhaal je
nu met glitter groen - alleen gebruik je nu iets minder Fimo. Zo bewerk je alle 8 de
ballen (elke bal steeds wat kleiner) en stapelt deze op elkaar. Voor de ster neem je
1/4 rib Fimo glitter in goud. Vorm een bal en rol deze met de acrylroller uit tot een
dikte van ca. 0,2 cm. Dan steek je met de kleinste ster uitsteekvorm de ster uit en
drukt deze voorzichtig uit de vorm. Breng een kristalkleurig strass steentje in het
midden van de ster aan en ﬁxeer hem aan de bovenkant van de boom. Achter de
ster steek je met de kralen steeknaald door de gehele boom, zodat je hem later
op kunt hangen.

De kaars
Voor de kaars heb je weer 8 ballen nodig, dit keer in verschillende tinten rood.

Benodigd materiaal:
Fimo Soft in Indisch rood, kersenrood, appel groen, smaragd en
chocoladebruin, Fimo glitter in wit, rood, groen en goud,
strass Steentjes in kristal en rood, uitsteekvormpje ster,
borduurgaren in goud en satijnen lint in rood

Benodigd gereedschap:
Fimo kralen steeknaald,
oven,
eventueel glanslak,
acrylroller

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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De grootte van de ballen kan gerust een beetje variëren, dit geeft de kaars een levendiger eﬀect! Verwerk de ballen verder tot schijven, die je weer op elkaar legt.
De hoogte van de schijven moet verschillend zijn. Voor de vlam neem je ongeveer
1/4 stuk Fimo in glitter goud, vorm deze tot een bal en rol hem aan een kant tot
een punt. Deze vorm je dan nog naar wens en plaatst deze in het midden van de
kaars. Steek met de kralen steeknaald door alle delen.
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De sterren
Rol een rib Fimo glitter in wit tot een plaat met een dikte van 0,2 cm uit. Steek
met de kleinste steekvorm 2 sterren, met de middelste steekvorm 1 ster en met
de grootste vorm ook 1 vorm uit. Leg de sterren zoals op de afbeelding op elkaar.
Op de voorste ster plaats je in het midden een strass steen in kristal. Op de punt
van de grootste ster prik je een gat om op te hangen.
Uit het restant steek je nog een paar kleine sterren, die je met rode strass stenen
versiert. Met de kralen steeknaald een gat door een punt steken. De ster met de
rood-witte marmering verkrijg je, door de resten van de witte glitter Fimo en een
beetje rode Fimo Soft massa te mengen. Je mag niet te veel kneden, anders worden de kleuren teveel gemengd!

Het koekje
Vorm van een rib chocoladebruine Fimo een bal en druk deze tot een schijf. Vorm

hem zo rond en plat mogelijk. Daarna neem je ¼ Fimo glitter in wit en rolt deze
tot een dikte van ongeveer 0,15 cm uit. Modelleer golven in de rand. Deze golven
leg je ongeveer over de helft van het koekje en de rand. Aan de onderkant afsnijden en licht in het koekje drukken. Vorm een rode bal uit de Fimo soft Indisch
rood, ongeveer 0,5 cm in diameter. Druk deze op het witte suikerglazuur van het
koekje. Voor de bladeren neem je Fimo Soft in appelgroen. Vorm 2 ballen, druk ze
plat en vorm ze ovaal. Dan druk je met de kralen steeknaald langs de rand kleine
kerven en op het blad teken je met de punt van de naald de bladaderen. Plaats de
bladeren zoals aangegeven op de afbeelding. Het gat om op te hangen steek je
van het midden van het suikerglazuur uit, volledig door het hele koekje.

De bal

Benodigd materiaal:
Fimo Soft in Indisch rood, kersenrood, appel groen, smaragd en
chocoladebruin, Fimo glitter in wit, rood, groen en goud,
strass Steentjes in kristal en rood, uitsteekvormpje ster,
borduurgaren in goud en satijnen lint in rood

Benodigd gereedschap:
Fimo kralen steeknaald,
oven,
eventueel glanslak,
acrylroller
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Als basis vorm je een bal van Fimo Soft Indisch rood met een diameter van ca.
2 cm. Daarna vorm je veel kleine balletjes met een diameter van ca. 0,5 cm in
verschillende tinten rood. Deze druk je dan op de grote bal totdat de gehele bal
bedekt is. Met de kralen steeknaald op een centraal punt doorprikken.
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De muffin
Vorm van 1/8 rib Fimo Soft chocoladebruin een bal, rol deze vervolgens uit tot

een cilinder. Met de kralen steeknaald in de rand kerven indrukken. Dan rol je een
ca. 1,5 mm dikke rol uit Fimo witte glitter uit. Rol deze tot een piramide en plaats
hem op de chocoladebruine cilinder. Vorm 2 kleine balletjes uit de rode glitter
Fimo en 2 nog kleinere uit Fimo glitter groen. De groene druk je plat en vormt
deze ovaal. Breng ze aan de zijkant van de slagroom aan en druk één van de rode
balletjes mee op. Op het slagroompuntje druk je de tweede rode bal. Steek met
de kralen steeknaald door de gehele muﬃn.

De krans
Voor de krans vorm je 7 ballen in verschillende tinten rood. Plaats steeds een

grotere en een kleinere bal naast elkaar. Druk op drie van de ballen een strass
steen in rood. Laat vervolgens alle Fimo modellen samen in een oven op 110 °C
gedurende 30 minuten uitharden. Met het gouden borduurgaren lussen maken
en door de individuele delen rijgen. Een stuk satijnen lint in rood zoals afgebeeld
om de krans binden.

TIPS
Verwerk indien mogelijk, altijd eerst de lichtere kleuren en daarna pas de
donkere kleuren. Het is verstandig om je handen bij het wisselen van kleur te
wassen!
Lak de individuele motieven na het uitharden met glanslak!
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De kleine modellen zijn ook geschikt als een schattige cadeauhanger!

