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Benodigde materialen:
Fimo soft wit, zonnegeel, framboos, Indisch rood, appelgroen,
metallic goud en metallic opaal groen;
cutter set, tussenring, sleutelring of sleutelhanger
glanslak, sleutelhanger, tussenring, strassstenen

Benodigd gereedschap:
onderlegger
acryl roller,
oven, kartelschaar
kralen steeknaalden

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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E�� ���n�� h�n��� vo�� ta��� �� ���u���h�n��r�. O���i��n�:
P�i���� i� ��� �bs�rac� ��x�������e� �� k��m�v���, da� i�
�ntsta�� �� P����� .
D� na�� k�m� v�� �� S��ot�� sta� P�i����, ��� �l� T�x������������ng�sta� �e� pa�ro�� �� E�r�p� ��r����id�� .

Neem 3 ribben framboos kleurige Fimo klei en rol hier een
ca. 3 mm dikke plaat van. Snijd hier een paisley vorm van
ongeveer 7,5 cm uit. Strijk de randen met je vingers een
beetje glad.

Rol 2 ribben witte Fimo klei uit tot een plaat van ongeveer 1
mm dik en snijd met een stug cutter mes 7 mm brede stroken af. Deze stroken met een mes met zigzagpatroon in de
lengte halveren, om een zigzagpatroon te verkrijgen.
De stroken om de rand van de vorm leggen, de tanden wijzen naar buiten. Let daarbij op de naden, het patroon moet
gelijkmatig zijn! Druk de witte strepen licht aan.

Vorm van 1 rib Fimo Indisch rood een rol. Ommantel de rol
eerst met een 2 mm dikke plaat in zonnegeel en daarna met 1
mm dikke plaat in appelgroen. De ontstane rol langer en dunner rollen, deze moet een diameter van ca. 7 mm hebben.
Snijd de uiteinden recht af en deel de rol in 8 gelijke stukken. Vlak alle 8 aan een zijde af, zodat de vorm overeenkomt
met een bloemblad.
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Rol van de Fimo framboos dunne rollen en leg deze zoals afgebeeld buiten tussen de bloemblaadjes. 1 rol in het midden
leggen. Tot slot met een plaat in framboos ommantelen.
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De rol verkleinen tot op een diameter van 1,5 cm. Nu leg je de rol ongeveer 10 minuten in de

koelkast. Daardoor wordt de Fimo harder en kan hij beter worden gesneden zonder dat hij uitsmeert.
Snijd 3 ongeveer 1 mm dikke plakken van de rol en plaats ze op de brede ronding van het Paisley
patroon. De bloemenrol weer kleiner rollen, tot ongeveer 6 mm. Plakken afsnijden en tussen de
grotere vormen arrangeren.

Voor de rand maak je nog een bloemrol: daarvoor neem je

als basis Fimo in metallic en goud. Ommantel deze met opaalgroen en reduceer deze door de diameter tot ca. 4 mm te
rollen.
Leg de rol weer voor een paar minuten in de koelkast. Snijd
veel schijfjes van ongeveer 1 mm af en leg deze langs het
witte zigzag patroon. Aan het puntige uiteinde van het patroon mogen de plakjes elkaar gerust overlappen!
Plaats nu de strasssteentjes en druk alles voorzichtig vast.

Boor met de Fimo kralen steeknaald of een breinaald, een gat in het midden van de brede ronding. Volgens de instructies in de oven op 110 graden gedurende 30 minuten uitharden. Na het
afkoelen met glanslak aﬂakken en laten drogen.

Snijd uit de viltplaat dezelfde Paisleyvorm uit, maar nu

ca. 5 mm groter. Je kunt het beste vooraf een sjabloon
maken. Knip de vorm met een kartelschaar uit en plak de
hanger in het midden op.
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Het vilt nog doorprikken, een tussenring erin aanbrengen en aan een sleutelhanger of sleutelring bevestigen.

