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Benodigde materialen:
Fimo klei in chocolade bruin, karamel, wit, rood
sieraden draad, sierstenen, rood satijnen lint,
knijpkralen, oorhaakjes, oogjes, sluiting,
witte, rode en zilveren kralen, uitsteekvormpje hart

Benodigd gereedschap:
cutter mes
schaar
acryl roller,
kralensteeknaald

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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Oktoberfeest sieraden
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Knutselinstructies
Knutsel zelf bij je Dirndl passende sieraden. Het is heel eenvoudig.

Stap 1
Voor het hart snijd je met het cutter mesje een
smal stuk van de chocolade bruine Fimo klei en drukt
deze met de acryl roller plat (ca. 2 mm dik). Met een
uitsteekvormpje steek je het hart uit en maak je met
een kralen steeknaald aan de zijkant een gat voor het
oogje.
Laat het hart in de oven op 110 °C uitharden.
Stap 2
In de tussentijd neem je een stuk witte Fimo klei en rolt
het tot een zeer dunne en lange streng (Ø 2mm, 30cm
lang). Plaats de streng golvend op de rand van het hart,
en druk het voorzichtig aan en laat het weer in de oven
uitharden.

Stap 3
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Nu rol je nog een klein balletje van de rode klei. Druk
deze licht in elkaar en druk met de kralen steeknaald
een inkeping in het midden zodat het een hart vormt.
Plaats het op het grote hart en plaats het weer in
de oven. Op het rode hartje kun je een schitterende
siersteen plakken.
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Stap 4
Voor de krakeling oorbellen rol je steeds een ca. 8 cm
lange streng van de chocolade bruine en karamel gekleurde Fimo klei. Door het in tegengestelde richting rollen
van de twee uiteinden ontstaat een tweekleurig spiraaleffect. Vorm de pretzels en laat deze in de oven uitharden.

Stap 5
De sieradendraad moet ongeveer 16 centimeter lang zijn.
Rijg hem aan de ene kant met behulp van een knijpkraal
tot een lus. Nu rijg je afwisselend een witte, rode en zilveren kraal op. Op het einde sluit je deze weer met een
knijpkraal en een lus.

Stap 6
Knip twee 40 cm lange satijnen linten af. Elk stuk rijg je
links en rechts door de lussen van de kralenstreng, zodat
steeds twee even lange einden blijven. De uiteinden bevestig je aan de sluiting en knip het overtollige gedeelte
af.

Stap 7
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Breng nu nog met een tang een oogje aan het hart hangertje en aan de kralenstreng aan. Met een ander oogje
worden de twee delen verbonden. De pretzels voorzie je
ook van een oogje en hangt deze in de metalen lus van de
oorhaakjes.
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