
Dierenriemsleutelhanger van FIMO

De fascinatie van een fel verlichte sterrenhemel kun je eenvoudig vastleggen in deze mooie sleutelhangers. Door het
marmer- en het glittereffect van de klei kun je hele sterrenstelsels weergeven en de sterrenbeelden springen door de

metaalachtige glans in het oog. Zo heb je iets bijzonders. Niet alleen 's nachts schitteren de sterren voor jou!
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https://www.staedtler.com/be/nl/


Een bijdrage van Theresa

Stap-voor-stapuitleg

Marmeren

Pak de klei uit en snij met het mes een strook van 1 cm
van de kleur sterrenstof af. Van de paarse en de witte
klei heb je maar de helft daarvan nodig.

Kneed de afzonderlijke kleuren zacht en rol drie even
lange strengen. Leg de strengen samen en draai ze in
elkaar. Vervolgens kneed je alles tot een bol. Deze rol je
dan weer tot een streng, draai in elkaar en kneed hem
weer tot een bol.
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Je kunt deze stap zo vaak herhalen tot het marmereffect
je bevalt.
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Vormen

Leg je gemarmerde bol nu op een niet-klevende
ondergrond en rol hem met de acrylroller tot ongeveer 3
mm dik uit.
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Nu kun je cirkels maken met ronde uitsteekvormen, met
een mes kun je driehoeken of vierkanten snijden. In mijn
voorbeeld heb ik voor twee sleutelhangers een grote en
middelgrote driehoek, een kleine cirkel en een groot
cirkelsegment uitgestoken.
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Uitharden

Voor het uitharden moet je de randen van je vormen nog
met je vinger gladstrijken en kleine gaatjes met een
kralennaald maken.
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Leg de vormen op bakpapier en hard de elementen in de
oven uit op 110 graden gedurende 30 minuten.
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Tekenen

Teken de sterrenbeelden naar keuze met de zilveren
metallic marker op de vormen. Je vindt hier sjablonen
van alle sterrenbeelden:

Je kunt ook ter versiering kleine stippen en sterren
maken. Laat de markeerstift goed drogen.
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Voor een langere houdbaarheid van de metallic marker
op de klei kun je glanslak aanbrengen en goed laten
drogen.

Voeg nu je losse onderdelen samen tot sleutelhangers.
Open daarvoor de splitringen met een tang en rijg de
sterrenbeelden eraan. Sluit de ringen daarna weer. Nu
kun je je sleutelbos of handtas versieren!
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Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

Design Journey Trend Set #2 Sleutelhangerset met sterrenbeelden - 61 DJT2 1

Anderen kochten ook:

tang, bakpapier

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/sets/design-journey-trend-set-2-61-djt2/

