
Boekenlegger van FIMO leather-effect

Een geweldig cadeau-idee voor alle boekenwurmen: met een zelfgemaakte, gepersonaliseerde boekenlegger
wordt het lezen van lievelingsboeken dubbel zo leuk.

De boekenleggers van FIMO leather-effect zijn niet alleen flexibel, je kunt ook een schitterende, persoonlijke touch
aan de boekenleggers geven. Met kleurverloop, in confettilook of juist een strepenpatroon: met FIMO leather-effect
kun je jouw creativiteit de vrije loop laten. Bovenaan bungelt een schattig mini-kwastje, zodat je de juiste bladzijde

altijd direct terugvindt.

30 MIN

https://www.staedtler.com/be/nl/


Een bijdrage van Lisa Tihanyi

Stap-voor-stapuitleg

Voor een boekenlegger met kleurverloop neem je een
blok FIMO leather-effect in bessen en ivoor. Rol van elke
kleur met de hand een bal en rol deze vervolgens tot een
druppelvorm.

Leg de druppels gespiegeld tegen elkaar en rol met de
acrylroller uit tot een plak van ongeveer 0,5 cm dik.
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Vouw de plak nu dubbel, met ivoor op ivoor en bessen
op bessen.

Rol de FIMO leather-effect weer plat en vouw weer om
naar boven. Het is belangrijk dat je de plak FIMO altijd
dezelfde kant op vouwt.

Herhaal deze stappen totdat je tevreden bent met het
kleurverloop.
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https://www.staedtler.com/be/nl/ontdekken/lisa-tihanyi/


Rol de plak FIMO met kleurverloop tot slot uit tot
ongeveer 3 mm dik. De plak moet even breed als lang
zijn, zodat de sjabloon van de boekenlegger er straks
goed op past.
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Als je wilt, kunt je nu een boodschap in de plak FIMO
stempelen met letterstempels. 
Let op: Stempel in spiegelbeeld!

Tip: Het leereffect wordt nog mooier als je de plak FIMO
nog even zacht met de handen beweegt en een beetje
uit elkaar trekt.
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Andere optie: Voor de confettilook neem je een blok
FIMO leather-effect in de kleur ivoor en rol met de
acrylroller uit tot een plak van ongeveer 3 mm dik.

Neem twee andere kleuren FIMO leather-effect (bijv.
bessen en zwart) en trek er veel kleine stukjes af en
verdeel ze gelijkmatig over de lichte plak FIMO.
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Leg een stuk bakpapier over de besprenkelde plak en rol
er zachtjes overheen met de acrylroller, totdat alle
confetti in de plak is opgenomen.
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Voor het kwastje neem je een half blok FIMO leather-
effect zwart en een half blok FIMO leather-effect ivoor.
Rol deze met de acrylroller uit tot een plak van ongeveer
2 mm dik.

7

Leg alle plakken FIMO op bakpapier en laat 30 minuten
uitharden in de oven op 130 °C op boven-/onderhitte.
Laat afkoelen.

Leg de sjabloon van de boekenlegger op de uitgeharde
plak en trek langs de rand om.

Knip de boekenlegger uit met een schaar en prik een
gaatje in het rechthoekige uiteinde.
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Voor het kwastje neem je de zwarte plak en knip er met
de schaar een rechthoek uit van 3x5 cm. Knip langs de
brede kant meerdere keren in met een afstand van 2 mm
ertussen.
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Knip een 10 cm lange streng af van de ivoorkleurige
plak. Rijg deze streng door het gaatje van de
boekenlegger en lijm de uiteinden aan elkaar met
secondelijm.

Wikkel de ingeknipte zwarte rechthoek er strak omheen
en lijm vast.

Klaar is de boekenlegger!
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Materiaaloverzicht



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

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

8010-229 1

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

8010-909 1

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

8010-029 1

Lumocolor  non-permanent pen 311 Non-permanente universele pen S -
Single zwart

311-9 1

FIMO  8700 22 Oventhermometer - Blister Fimo oventhermometer 8700 22 1

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

8700 05 1

Anderen kochten ook:

Glad werkoppervlak (glas of keramiek), ponstang, schaar, sjabloon, letterstempels, secondelijm
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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-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-leather-effect-boetseerklei-m8010/
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/markers/universele-stiften/lumocolor-non-permanent-pen-311-non-permanente-universele-pen-s-m311/
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/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-professional/fimo-8700-05-acryl-roller-8700-05/

