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Benodigd materiaal:

Fimo in wit, zwart en roze
Glanslak

Benodigd gereedschap:

Klein mesje
Oven

Mijn hondje van Fimo
Fimo is zeer modelleerbaar en laat zich makkelijk kneden. 
Daarom is het ook heel eenvoudig voor klein en groot om 
deze lieve Fimo hond na te knutselen.

Werkwijze:

Als eerste moet je van de witte Fimo massa een 
ovale bal voor de buik en een kleine ovale bal voor 
het hoofd vormen. Daarnaast heb je de poten van de 
hond nodig. Deze vorm je doordat je een stuk van de 
witte Fimo massa tot een rol vormt en met een klein 
mesje in 4 gelijk grote stukken verdeelt. Tot slot kun 
je het hoofd en 4 poten op de buik van de hond beve-
stigen - zie afbeelding links.

Nu neem je de zwarte Fimo massa in de hand en 
vormt twee oren voor de hond. Hiervoor snijd je 
twee kleine stukjes van de massa af en vormt elk van 
hen tot lange slappe oren - zie afbeelding. Boven-
dien heb je nog een kleine, roze bal nodig voor de 
neus. 

Nu kun je de twee hangoren en neus aan het hoofd 
bevestigen.
Nu ontbreekt nog de staart. Deze vorm je, door weer 
een klein stukje van de witte Fimo massa tot een 
rol te vormen en ze aan het einde een beetje spits te 
maken. Daarna kun je ook de staart op het lichaam 
van de hond bevestigen.
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Vorm van de zwarte Fimo massa een paar bal-
letjes en druk ze vervolgens tussen je vingers - 
zoals je op de afbeelding ziet - plat. Dit zijn dan 
de zwarte stippen van de hond. 

Nu kun je de punten op willekeurige plaatsen 
op het lichaam van de hond bevestigen. Het 
kleine kunstwerkje komt steeds dichter bij 
het eindresultaat. 

Tot slot heeft je hond nog ogen nodig om 
iets te kunnen zien. Hiervoor teken je 
met een zwarte DECOmarker twee kleine 
stippen op het hoofd van de hond. Zorg er-
voor, dat je de ogen, niet te ver uit elkaar 
op het hoofd tekent.

Nu is je hond klaar. Nu moet je hem alleen nog 
op 110 °C gedurende ca. 15-20 minuten in de 
oven volledig laten uitharden. Daarna kun je hem 
nog met een glanslak overtrekken. 
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