
DIY kruidensteker van FIMO

Is jouw hobby tuinieren? Dan is deze FIMO-tip echt iets voor jou. Met deze eenvoudige instructies maak je in een
mum van tijd plantenstekers voor de kruiden in en om jouw huis. Met hun natuurlijke design versieren ze jouw

kruidenpotjes vol groene sprieten perfect. Of het nu om tijm, dille of basilicum gaat – elk kruid krijgt zijn eigen unieke
steker.
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Stap-voor-stapuitleg

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


Voor een kruidensteker met kleurverloop pak je een blok
FIMO soft in de kleur wit en één in de kleur sahara, rol je
die in je hand tot een bol en vorm je die tot een kegel.
Leg de kegels tegen elkaar aan en rol ze uit met de
acrylroller.
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Vouw nu de plak dubbel, wit op wit en sahara op sahara.
Rol de FIMOsoft weer uit met de acrylroller en vouw hem
opnieuw zoals beschreven. Het is belangrijk dat je de
FIMO-plak altijd in dezelfde richting vouwt. Herhaal deze
stappen net zo vaak tot je tevreden bent met het
kleurverloop. Rol de FIMO-plak met het kleurverloop tot
ongeveer 5 mm uit. Het vel moet even breed en lang
zijn, zodat later het sjabloon voor de kruidensteker er
goed op past.

Je kunt maximaal 12 kruidenstekers uit de blokken
maken.

Tip: als je een kleiner deel in een van de twee kleuren
voor je kruidensteker wilt hebben, neem dan een half
blok van de desbetreffende kleur.

2

Stempel nu de naam van je kruiden met de stempelset
op het uitgerolde FIMO-vel.

Tip: druk de stempelset niet te diep, anders drukt de
stempel door en kunnen er gaten ontstaan. Werk vanaf
deze stap op bakpapier.
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Pak een geruit vel papier en teken er een ca. 10 cm
lange en 1,5 cm brede strook op. Maak een punt aan het
ene uiteinde. Knip nu je sjabloon voor kruidenstekers uit
en leg deze op het FIMO-vel, zodat het gestempelde
opschrift in het midden van de sjabloon komt. Met de
messenset snij je nu de kruidenstekers uit. Daarna hoef
je de kruidenstekers alleen nog maar in de oven op 110
°C/230 °F uit te harden en te laten afkoelen.

Nu kun je met deze unieke kruidenstekers je
kruidenpotjes in de keuken of op het balkon
versieren.
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Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single sahara 8020-70 1

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single wit 8020-0 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

 stempelset - 8700 09 1

Anderen kochten ook:

Kruidenstekersjabloon

®

®

®

®

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-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/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-vormen/8700-09/

