Betoverende vogels in zachte pasteltinten

Zacht, licht en elegant.
Zijn de mooie vogels gemaakt van keramiek of porselein?
Dat lijkt maar zo, de gevederde kleine vrienden zijn echter gemaakt van FIMOair light. Dat kun jij ook - helemaal
zonder oven. Prachtige decoratie voor in huis.

Stap-voor-stapuitleg

1
Om een vogel te maken rol je eerst het plastic folie (hier
zes plastic broodzakjes) in elkaar tot een bal. Stop de
bal in een zevende broodzakje en maak de bovenkant
van de zak dicht met een stuk plakband.
Kneed per vogel ongeveer 200 g FIMOair light zacht,
vorm deze tot een bal, druk hem plat en leg hem om de
bal van folie heen. De opening in het zakje steekt daarbij
onderaan de bal naar buiten en kan bij verdere
verwerking in een fles met een nauwe opening worden
gestoken.
Zo krijgt de vogel bij het modelleren een houvast en
levert de door de fles ingedrukte rand later meteen de
basisvorm voor de ronde opening.

2
Strijk de klei glad. Maak daarbij eventueel je vingers met
een beetje water vochtig. Kneed nu een kleine kop met
een spitse snavel. Vorm ook het achterste deel van de
vogel: laat het een beetje naar boven wijzen en spits
toelopen.
Rol vijf kleine balletjes, plaats ze als 'staartpennen' op de
achterkant en strijk ze naar achteren toe uit. Maak van
de rest van FIMOair light twee vlakke basisvormen voor
de vleugels met vier of vijf lange punten.
Maak de achterkant steeds een beetje vochtig en leg de
vleugels rechts en links op het lichaam, druk licht aan.
Strijk de randen goed uit.

3
Druk met een puntig modelleergereedschap of een
keukenmesje een patroon voor de veren in de vleugels.
Krul vervolgens de vleugelpunten om. Druk met een
ronde modelleerspatel (of een satéprikker) de ogen in
het lijf.
Laat de vogel een dag (24 uur) drogen.
Tip: Begonnen werkjes en materiaalresten kunnen
worden opgeborgen in een afgesloten plastic zak of in
een luchtdichte verpakking, zoals een plastic doosje of
glas.

4
Haal nu de vogel van de fles. Snij langs de ingedrukte
ronde rand de boetseerklei open. Snij het zakje daarbij
niet in. Verwijder de massa in de cirkel, zodat er onder
de vogel een opening ontstaat. Nu kun je het plakband
van het buitenste zakje zien. Haal het plakband los.
Open het zakje en trek de binnenste zakjes eruit. Maak
vervolgens het buitenste zakje los en trek dit eruit. Laat
de vogel nu nog een keer (van binnen) goed drogen.
Schuur het vogeloppervlak glad met fijn schuurpapier.
Dep acrylverf die bijna droog is met een grove spons
helemaal of gedeeltelijk op de vogel.

5
Breng met een fijn penseel donkere verf in de ooggaten
aan. Nadat de verf droog is, lak je de hele vogel af met
meerdere lagen glanslak.

6
Tip:
De schattige vogeltjes worden ook gebruikt als postduif:
Snij met een keukenmes in de snavel van de gedroogde
vogel een kleine spleet.
Steek tussen de snavelhelften een mini-envelop. De
envelop bevat vriendelijke groeten of een lieve
boodschap. De vogeltjes zijn ook geschikt als
tafelversiering waarbij ze een naamkaartje in hun snavel
kunnen houden.

Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

Aantal

FIMO® 8711 Boetseerstaafjes - Etui bevat 4 verschillende boetseerstaafjes

8711

1

FIMO® 8700 08 Slijpspons - Blister Slijpspons-set, 3 verschillende
korrelstructuren (fijn, superfijn, microfijn)

8700 08

1

FIMO® 8704 Glanzend vernis - Blister Bevat 1 potje glanslak, 35 ml

8704 01 BK

1

Lumocolor® permanent pen 318 Permanente universele pen F - Single zwart

318-9

1

Anderen kochten ook:
7 plastic broodzakjes, schilderstape (verwijderbaar plakband), fles met nauwe opening,
bijvoorbeeld een drinkglas, acrylverf in zachtroze of lichtblauw, sponsje om de kleur op te
deppen, fijne kwast voor het oog, kwast voor het lakken
,

