
DIY Bloempot van FIMOair graniet

Van iets ouds iets nieuws maken! Van oude yoghurtbekers of glas kun je in een mum van tijd nieuwe en mooie
bloempotten maken voor je favoriete planten. Upcycling is trendy en ook jij moet het proberen! FIMOair graniet geeft
je gerecyclede potten de perfecte steen- of marmerlook voor in huis en creëert een perfecte nieuwe leefruimte voor

alle soorten planten en bloemen.

30 MIN

Stap-voor-stapuitleg

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


Rol een blok FIMOair graniet met de acrylroller uit tot
een ca. 6 mm dikke plak. Doe dit op een stuk bakpapier. 

Tip: om een gelijkmatige dikte te bereiken, kun je naast
de uit te rollen massa steeds een potlood leggen. Zo rolt
de acrylroller over de potloden en verdeelt de FIMO-klei
gelijkmatig.
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Zorg ervoor dat je het glas voor gebruik hebt uitgespoeld
met heet water en goed hebt gedroogd. Verwijder ook de
etiketten. 

Leg het glas op de plak FIMOair graniet.
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Rol de FIMOair graniet helemaal om het glas en snij de
uitstekende resten af met het mes. De uiteinden mogen
elkaar niet overlappen, maar moeten goed tegen elkaar
aansluiten. 

Tip: Om de uiteinden die tegen elkaar aankomen, glad
te maken, kun je het glas op de ondergrond met zachte
druk heen en weer rollen tot de uiteinden in elkaar
overlopen.
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Strijk de FIMOair graniet mooi glad. Eventuele scheuren,
overgangen en oneffenheden kun je met een
modelleerspatel of met een vochtige vinger gladstrijken.
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Laat je bloempot op kamertemperatuur minstens 24 uur
drogen.
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Om je bloempot te vergulden, neem je de primer voor
bladgoud en breng je deze met de kwast op de
gewenste plek aan.
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Wacht tot de aangebrachte melkachtige vloeistof
transparant is (ca. 15 minuten). Leg ondertussen het
bladgoud klaar.
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Plaats voorzichtig je vinger op het bladgoud en dep het
lichtjes aan met een schone en droge kwast.
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Verwijder overtollig bladgoud door met een dikke
penseel over de randen te borstelen.

Je elegante bloempot is klaar. Hij verheugt zich er nu
al op om een plant te krijgen.
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Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO air granite-effect 8150 luchtdrogende boetseerklei - Granieteffect, per
stuk, 350 g

8150-G8 1

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

8700 05 1

FIMO  8711 Modelleergereedschap - Etui bevat 4 verschillende
boetseerstaafjes

8711 1

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

8700 04 1

FIMO  8782 Maat voor bladmetaal - Blister Bevat 1 potje ondergrondlijm voor
bladmetaal, 35 ml

8782 BK 1

FIMO  8781 Bladmetaal - Single Bladmetaal, meerkleurige vlokken, 3 g 8781-81 1

Anderen kochten ook:

bakpapier, 2x dunne kleurpotloden (zeskantig) als afstandhouder, schaaltje met water om je
vingers te bevochtigen, oud glas of plastic (yoghurt)bekers, penseel, dikke penseel

®
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®

®

®

®

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimoair/fimoair-granite-effect-8150-luchtdrogende-boetseerklei-8150-g8/
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-accessoires/fimo-modelleergereedschappen/fimo-8711-boetseerstaafjes-8711/
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/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8782-lijm-voor-bladmetaal-8782-bk/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8781-bladmetaal-m8781/

