
DIY-labels voor koekmix en badzout in een glazen pot

Met zelfgemaakte labels van FIMO maak je in een handomdraai een mooi geschenk van bakmixen of badzout voor
vrienden en familie. Deze zelfgevulde glazen pot is een cadeau dat altijd in de smaak valt. Met een vulling van
verjaardagkoekjes, kerstkransjes of geurend badzout voor relaxmomenten: het handgemaakte label maakt dit

cadeautje uniek en persoonlijk. Rol simpelweg FIMO uit, stempel de letters, uitharden – klaar is jouw DIY-label.   

10 MIN

Stap-voor-stapuitleg

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


Snijd met een keukenmesje 4 porties FIMO effect blauw
ijskristal af, kneed ze en rol dun (ca. 2-3 mm) uit met de
acrylroller of met de kleimachine.

Tip: 
Rol ze direct uit op een gladde tegel, zodat de labels niet
krom trekken. Nu hoef je de FIMO niet te verplaatsen,
maar kun je het direct met de tegel in de oven leggen. Je
kunt de FIMO ook op bakpapier uitrollen en met
bakpapier en al op de bakplaat tillen. 
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Print en knip de voorbeeldetiketten uit en leg ze op de
plak FIMO. Snijd de vorm uit door met een keukenmesje
langs de randen te gaan.

Sjabloon label downloaden 
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Maak een gaatje in het label met een perforatienaald
voor parels.

Tip: 
Creaties waar je nog mee bezig bent en materiaalresten
kun je bewaren in een afsluitbaar potje of luchtdicht
verpakken, bijv. in vershoudfolie. 
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Bestempel nu de labels: druk de letters, cijfers of
motieven in de FIMO, maar doe het niet te hard, zodat je
geen afdrukken van randen achterlaat. Verwarm de oven
voor en laat de labels 30 minuten uitharden in de oven
op 110 °C. De labels krijgen hun uiteindelijke hardheid
pas als ze goed zijn afgekoeld. Versier de labels naar
hartenlust met bijvoorbeeld goudpoeder of bladmetaal.
Vul tot slot een mooie glazen pot met badzout of
bakingrediënten en bevestig je zelfgemaakte label aan
de pot.
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Materiaaloverzicht



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single lavendel 8020-62 1

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

8700 05 1

FIMO  8712 20 Perforatienaalden voor parels - Blister Bevat 50 parelnaalden 8712 20 1

Anderen kochten ook:

glad werkoppervlak (glas of keramiek), verschillende stempels met letters of motieven zoals
sterren en hartjes, 1 klein mesje, verschillende voorbeeldetiketten

®

®

®

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-accessoires/fimo-sieraadaccessoires/fimo-8712-20-perforatienaalden-voor-parels-8712-20/

