
Bagagelabels van FIMO leather-effect

Een bagagelabel mag op geen enkele reis ontbreken, niet alleen voor de zekerheid, maar dit label er ook nog eens
super uit. En je kunt ze met FIMO leather-effect heel uniek maken. Het materiaal is flexibel na het uitharden en je kunt
het zelfs naaien. Een gestempelde tekst in roségoud geeft het label net dat beetje extra en zorgt het voor een chique
look. Laat de volgende reis maar komen! Trouwens ook een geweldig cadeau-idee voor vrienden die graag iets van

de wereld zien.
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Een bijdrage van Lisa Tihanyi

Stap-voor-stapuitleg:

Rol een blok FIMO leather-effect noot dun uit. Dit gaat
het makkelijkst met de kleimachine op stand 8 of met de
acrylroller.

De plak moet uiteindelijk in ieder geval iets dunner zijn
dan 1 mm.
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Maak een mooi woord in de letterstempel, zoals 'Travel
Time' of je eigen naam (Let op: Plaats de letters in
spiegelbeeld).

Druk de stempel gelijkmatig en niet te hard in de plak
FIMO leather-effect, zodat het woord erin komt te staan.

Leg de plak FIMO leather-effect vlak op bakpapier en
laat 30 minuten uitharden op 130 °C in een
voorverwarmde oven op boven-/onderhitte. Laat
afkoelen.
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https://www.staedtler.com/be/nl/ontdekken/lisa-tihanyi/


Knip het sjabloon voor het label uit papier. Leg het hele
sjabloon op de plak FIMO leather-effect, waarbij de tekst
precies in het midden van het label komt.

Trek de buitenste randen met een potlood om. Leg het
sjabloon nogmaals neer, maar teken nu het kleinere
linkerdeel.

Het rechter flapje teken je nu niet. Knip beide sjablonen
uit de plak FIMO leather-effect.
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Snij met een cuttermesje of een scherp keukenmesje in
het kleinere uitgeknipte deel de voorgetekende 'U' uit dat
het openklapbare venstertje vormt.

Dat wordt later de flap die je openklapt, waar je het
adres achter kunt lezen.

Tip: Bescherm de creaties waar je mee bezig bent en
materiaalresten tegen zon en warmte. Houd ze ook vrij
van stof en viezigheid door ze in afsluitbaar potje of in
vershoudfolie te bewaren.
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Leg nu beide uitgeknipte delen FIMO leather-effect
passend op elkaar. Naai de delen rondom (bijna
helemaal) met de naaimachine.

Het label moet aan de onderkant openblijven, waar de
flap zit. Daar schuif je straks het etiket met adres in.
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Knip nu het uitstekende flapje af en laat 1 mm naairuimte
over.

Plaats de flap weer terug en naai vast. Let erop dat je
het label nog wel kunt openen.
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Om een drukknoopje op de voorgetekende punten te
bevestigen, kun je eventueel met de ponstang op die
plekken een gaatje knippen.

Je kunt het ook met een klein handboortje doen.
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Bevestig de drukknoop nu aan de flap. Metalen
camping- of outdoordrukknopen zijn hier heel geschikt
voor.
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Knip nu uit de rest van de plak FIMO leather-effect een
bandje van 1 cm breed en 20 cm lang af.
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Breng de drukknoop zo aan op de band dat je deze kunt
sluiten.
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Snijd nu een opening in de bovenkant van het
bagagelabel en rijg het bandje er doorheen. Als je wilt,
kun je het label nu met een kleine afbeelding oppeppen.

Gebruik hiervoor een figuurpons met vliegtuigmotief en
druk deze uit de plak FIMO leather-effect, boor er een
gaatje in en trek er een ringetje doorheen.
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Beschilder de letters met roségoudkleurige acrylverf en
laat goed drogen.

Bevestig tot slot het kleine vliegtuigje aan het grote label.

KLAAR!
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Materiaaloverzicht

Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  leather-effect 8010 Ovenhardende boetseerklei - Single Leather-effect
noot

8010-779 1

FIMO  8700 05 Acrylroller - Blister Acryl roller, de ideale aanvulling van het
FIMO-assortiment

8700 05 1

FIMO  8700 22 Oventhermometer - Blister Fimo oventhermometer 8700 22 1

STAEDTLER  989 Synthetisch penseel - Penselen nummers 2, 8 (rond en
plat) - blisterkaart Design Journey

989-SBK3-3 1

Noris  120 Grafietpotlood - Single HB 120-2 1

Anderen kochten ook:

Glad werkoppervlak (glas of keramiek), cuttermesje of scherp keukenmesje, hamer, figuurpons:
vliegtuig, 2 drukknopen van metaal (het liefst outdoor- of campingdrukknopen), letterstempel,

sjabloon, acrylverf roségoud metallic, naald en draad of naaimachine

®
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®
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https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-leather-effect-boetseerklei-m8010/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-professional/fimo-8700-05-acryl-roller-8700-05/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8700-22-fimo-oventhermometer-8700-22/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarsbenodigdheden/staedtler-989-penselen-synthetisch-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/potloden/noris-120-potlood-m120/

