
Chunky ringen van FIMO

Groot, groter, chunky! Fashionista's zweren nu bij ringen met een grove look, de zogenaamde chunky ringen, in
plaats van elegante ringen met filigrane details. Met vlechtpatroon, kleurverloop of met regenboogdesign - als het

maar bont en groot is.  
Met FIMO leather-effect maak je nu je eigen chunky ringen in gekleurd design en met mooie looks.

45 MIN

Stap-voor-stapuitleg

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


Snij voor een dikke ring in marmerlook anderhalve strook
FIMO leather-effect in de kleur lagune en ivoor af.

1

Rol nu beide kleuren uit tot een sliert van 15 cm lang.

2

Draai beide slierten telkens in elkaar tot je het gewenste
marmereffect hebt.

3

Rol het snoer daarna met de acrylroller in de lengte uit
(ongeveer 15-20 cm). 

Laat de plak in een voorverwarmde oven gedurende 30
minuten op 130 °C boven-/onderwarmte uitharden.

4



Teken nu met een Lumocolor non-permanent-marker en
een liniaal op de afgekoelde FIMO-plak een strook van 1
cm breed af.

5

Knip de strook vervolgens met de schaar langs de lijnen
uit.

6

Pas de strook nu aan de gewenste vinger aan. Markeer
de strook aan de overlap met een streep. Knip de strook
op maat.

7

Maak aan beide uiteinden met een gatentang een gat.
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Maak van het satijnen lint een klein strikje en rijg het
door de gaten. Bevestig de uiteinden met een knoop. En
klaar is je chunky ring. 

Natuurlijk kun je ook zoveel andere ontwerpen
uitproberen als je wilt. Hier vind je nog meer inspiratie
voor mogelijke looks.
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Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

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

8010-369 1

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

8010-029 1

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

8700 05 1

FIMO  8700 04 Messen - Blister Bevat 1 onbuigzaam, 1 flexibel en 1 getand
mes

8700 04 1

Mars  563 Aluminium liniaal - Single lengte 30 cm 563 30 1

Lumocolor  non-permanent pen 316 Non-permanente universele pen F -
Zwart, per stuk

316-9 1

Noris  965 Hobbyschaar - Blister bevat schaar met lengte 17 cm 965 17 NBK 1

FIMO  8700 22 Oventhermometer - Blister Fimo oventhermometer 8700 22 1

Anderen kochten ook:

gatentang, satijnen lint, secondenlijm, bakpapier
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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-professional/fimo-8700-05-acryl-roller-8700-05/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-professional/fimo-8700-04-cutters-8700-04/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/technisch-tekenen/linialen-en-geodriehoeken/mars-563-aluminium-linaal-563-30/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/markers/universele-stiften/lumocolor-non-permanent-pen-316-non-permanente-universele-pen-f-m316/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kleuren-en-knutselen/knutselen/noris-965-hobbyschaar-965-17-nbk/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8700-22-fimo-oventhermometer-8700-22/

