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Varkentje Babe
Maak je eigen varkentje met Fimo.
Op basis van deze handleiding kan je het heel
gemakkelijk naknutselen. Het is niet erg tijdrovend, en je kunt het veelzijdig gebruiken.
Bijvoorbeeld als een geluksbrenger voor je
vrienden.
En zo maak je het varkentje:

Stap 1:
Als eerste vorm je uit de huiskleurige Fimo massa een
lange, ovale bal. Dit is het lichaam van het varkentje.

Stap 2:
Voor de snuit moet je de ovale bal aan een kant spits
vormen en de voorkant vlak maken.
- Zie afbeelding aan de rechterkant.

Stap 3:
Nu zijn de benen aan de beurt. Daarvoor vorm je een
langgerekte rol en snijdt deze in 4 gelijke delen. Zodat de hoeven ook nog te herkennen zijn, pak je een
klein stukje van de rol, en trekt het onderste einde
een beetje naar voren en maakt een kleine spleet
- zie afbeelding. Let daarbij op, dat de benen plat zijn,
zodat het varken ook kan staan.
Benodigd gereedschap:

Fimo in huidskleur
Glanslak

Tandenstoker
Oven
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Benodigd materiaal:

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Stap 4:
Voor de oren, neem je een klein stukje van de massa en vormt deze in een soort regendruppel - zie
afbeelding. Vervolgens druk je deze tussen je vingers plat. Zo ontstaan de oren van het varken.

Stap 5:
Nu maak je een korte, smalle rol die aan een zijde
smal samenloopt. Deze vorm je dan tot een krullende staart, zoals op de afbeelding goed te herkennen is.

Stap 6:
Tot slot teken je nog de ogen en neusgaten met
een tandenstoker.

Als laatste plaats je het varkentje nog voor ca. 15-20 min. op 110 °C in de oven en laat het
uitharden. Opdat hij mooi glanst kun je het varkentje na het afkoelen nog met glanslak (speciaal
voor Fimo) aﬂakken.
Benodigd gereedschap:

Fimo in huidskleur
Glanslak

Tandenstoker
Oven
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Benodigd materiaal:

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

