Bestempelde cadeaulabels
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Zelfgemaakte labels geven elk cadeau een persoonlijke en liefdevolle touch.
Of het nu gaat om een geboorte, verjaardag of gewoon zonder reden: deze bestempelde FIMO-labels in zachte
kleuren zijn een lust voor het oog en maken iedere ontvanger blij. Het is heel makkelijk: simpelweg FIMO uitrollen,
uitsteken, bestempelen, uitharden – klaar!

Een bijdrage van Lisa Tihanyi

Stap-voor-stapuitleg

1
Neem een blok FIMO in de kleur die je mooi vindt en rol
deze met een acrylroller plat.
Tip: Werk direct op bakpapier, dan hoef je het ontwerp
niet meer van de ondergrond te halen en kan het zonder
beschadigingen de oven in.

2
Steek de gewenste vorm uit met het uitsteekvormpje.

3
Leg de letters op volgorde.
Druk de stempel in de FIMO en maak een gaatje met
een perforatienaald voor parels, zodat je het label kunt
ophangen.

4
Laat het label 30 minuten uitharden in de oven op 110
°C. Rijg het lint erdoorheen en versier het cadeau met je
persoonlijke boodschap.
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.
Optioneel: marmeren
Neem van verschillende kleuren een 1/2 blok FIMO en
rol deze tot een bal en vervolgens tot een worst. Draai
de worsten om elkaar heen, rol tot een bal en kneed net
zo lang totdat je een mooi marmereffect hebt gecreëerd.
Pak de acrylroller en rol de bal uit tot een plak. Als er
een mooi marmereffect te zien is, steek je de vorm uit,
bestempel je de FIMO label met letters en werk verder
af.

Materiaaloverzicht

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

FIMO® effect 8020 Ovenhardende boetseerklei, standaard blok - Single pastel
rosé

8020-205

1

FIMO® effect 8020 Ovenhardende boetseerklei, standaard blok - Single pastel
munt

8020-505

1

FIMO® 8712 20 Perforatienaalden voor parels - Blister Bevat 50 parelnaalden

8712 20

1

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

8700 05

1

Anderen kochten ook:
stempel met letters, allerlei uitsteekvormpjes, draad of cadeaulint
,

Aantal

