
DIY FIMO-huwelijkskaart

Wie verheugt zich niet over creatieve groeten in de brievenbus...  
Laat je vrienden en familie met een zelfgemaakte kaart van FIMO op liefdevolle manier weten dat je aan hen denkt.

Het bruidspaar zal zeker blij zijn met deze originele vouwkaart met hartelijke huwelijkswensen en de taart in 3D.

Dus aan de slag met FIMO - snel en eenvoudig te modelleren en de kaart is al onderweg naar degenen die je na aan
het hart liggen.

Stap-voor-stapuitleg

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


Rol twee stroken witte FIMO soft uit tot een plak van 3
mm dik en snijd een rechthoek van ca. 2 x 3,5 cm uit.

Rol twee stroken zwarte FIMO soft uit tot een plak van 1
mm dik en leg de witte rechthoek erop. Snijd de zwarte
FIMO met het stanleymes bij tot dezelfde grootte als de
witte rechthoek. Rol vervolgens opnieuw een witte plak
van 2 mm dik uit, breng de twee rechthoeken erop aan
en snijd ze rondom af.

Op die manier wisselende de zwarte en witte plakken
elkaar in verschillende dikten af. Ga hiermee door tot de
stapel ongeveer 3 cm hoog is.
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Snijd met het vaste mes een dunne reep aan de lange
zijde van het blok af om de rand netjes te maken.

Snijd van dezelfde zijde nog twee 2 mm dikke plakken af
en leg deze naast elkaar, zodat het gestreepte patroon
wordt voortgezet. Rol voorzichtig met de roller
eroverheen om kleine hoogteverschillen uit te vlakken.

Buig het flexibele mes een beetje en snijd zowel boven
als onder een zachte curve in de gestreepte reep.

Snijd nog twee repen van het grote gestreepte blok af en
verwerk ze zoals hierboven is beschreven.

Kort de breedte ongeveer een kwart in en snijd boven en
onder weer bogen in de randen. Maak de klei met het
vaste mes voorzichtig los van de ondergrond en plaats
het boven de eerste laag taart in het midden. Maak de
derde taartbodem op dezelfde manier van één plak van
het grote blok.
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Rol een halve strook witte glitter-FIMO 1 mm dik uit en
snijd met het flexibele mes 2-3 mm brede gebogen
stroken af. Leg ze over de verbindingspunten tussen de
taartbodems en kort de uitstekende randen in.

Rol van zwart en de glitterwit telkens een zeer dunne
plak uit. Plaats de plak in de motiefpons, druk de hendel
naar beneden en houd vast om de bloem voorzichtig met
de vingernagel of een naald uit de stans te kunnen
halen.  Als alternatief kunnen de bloemetjes ook met een
klein vormpje worden uitgestoken.

Maak meerdere zwarte en glitterwitte bloemen. Breng
een paar dubbele lagen aan en leg ze langs de zijkanten
van de taart. Zorg ervoor dat er altijd een dubbele naast
een enkelvoudige bloem zit.  Plaats grote strasssteentjes
in het midden van de bloemen en plaats kleinere op de
gebogen stroken witte glitter. Buig de bloemblaadjes iets
naar boven.

Laat de kant-en-klare taart gedurende 30 minuten op
110 graden Celsius in de oven uitharden en afkoelen. Til
de taart met het vaste mes voorzichtig van de
ondergrond en plak het op een stuk parelglanspapier.
Plaats een kleine passe-partout erom heen en lijm alles
vast op een witte blanco wenskaart. Breng als bijzonder
effect nog drie grote glitterstenen aan onder de passe-
partout aan.

Tip: Druk de siersteentjes met de achterkant van een
potlood in de FIMO-bloemen. Zo voorkom je zowel
wegglijden als vingerafdrukken.
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Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single wit 8020-0 1

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single zwart 8020-9 1

FIMO  effect 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single glitter wit 8020-052 1

FIMO  8724 03 Uitsteekvormen - Set Bevat 6 geassorteerde motieven 8724 03 1

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

8700 04 1

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

8700 05 1

FIMO  8703 Glanslak - Blister Glansvernis op waterbasis, glazen flesje met 10
ml, penseel geïntegreerd in het dopje

8703 01 BK 1
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https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-soft/fimo-soft-8020-ovenhardende-boetseerklei-standaard-blok-m8020/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-soft/fimo-soft-8020-ovenhardende-boetseerklei-standaard-blok-m8020/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-effect/fimo-effect-8020-ovenhardende-boetseerklei-standaard-blok-m8010-8020-effect/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-vormen/fimo-8724-03-uitsteekvormen-8724-03/
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-professional/fimo-8700-05-acryl-roller-8700-05/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8703-glanzend-vernis-8703-01-bk/

