
DIY Mobiel van FIMOair light

Bedachtzamer, langzamer, menselijker! 
Wat is er mooier dan bewust de tijd nemen om de ziel te verwennen en zijn creativiteit de vrije loop te laten? Met ons

windspel in Boho-stijl kun je niet alleen iets aantrekkelijks voor je interieur maken, maar ook heerlijk relaxen.

40 MIN

Stap-voor-stapuitleg

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


Druk eerst het sjabloon af en knip de afbeeldingen een
voor een uit.

Rol een blok FIMOair light wit met de acrylroller uit tot
een ca. 5 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 FIMOair
light-klei gelijkmatig.
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Pak de uitsteekvormpjes van je keuze en steek de
afzonderlijke vormen voorzichtig uit. Knip de
afbeeldingen van het sjabloon uit om de elementen van
het windspel af te ronden.
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Steek nu met de kralennaald een gat aan de boven- en
onderkant. Daar wordt later het koord doorheen
bevestigd. Zorg ervoor dat het gat groot genoeg is.

Tip: de vorm die bij je mobiel helemaal onderaan moet
hangen, heeft alleen aan de bovenste rand een gat
nodig.
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Voor een halve maan kun je een stuk uit de uitgestoken
cirkels steken met een iets kleinere ronde vorm.

Uitharden:
laat alles ca. 1 dag lang aan de lucht op
kamertemperatuur drogen.
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Plaats je uitgestoken vormen in de volgorde waarin je ze
aan het mobiel wilt hangen.
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Nu is het tijd om ze te beschilderen. Pak hiervoor
acrylverf naar keuze en schilder je vormen helemaal
naar eigen inzicht in. Laat de verf goed drogen.

Tip: je kunt de kleuren eenvoudig met elkaar mengen,
waardoor je nog meer keuze hebt in kleuren hebt.
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Gezichten zoals hier bij de vos kun je met de Lumocolor
permanent-marker inkleuren. 

Tot slot rijg je het koord door de gaten. Neem hiervoor
een lang koord (min. 50 cm) en maak aan het uiteinde
eerst een drievoudige, precies op elkaar zittende knoop. 
Rijg nu al je vormen in de gewenste volgorde aan elkaar.
Maak tot slot alles vast aan een houten stok en klaar is
je DIY mobiel in Boho-stijl.
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Overzicht van het materiaal





Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO air light 8130 luchtdrogende boetseerklei - Wit, per stuk, 350 g 8130-0 1

STAEDTLER  8500 Acrylverf - Karat acrylverf - set 24 tubes 12 ml 8500 C24 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  8712 20 Perforatienaalden voor parels - Blister Bevat 50 parelnaalden 8712 20 1

Lumocolor  permanent duo 348 Dubbelzijdige permanente markeerstift met
twee punten - Single zwart

348-9 1

STAEDTLER  989 Synthetisch penseel - Penselen nummers 2, 8 (rond en
plat) - blisterkaart Design Journey

989-SBK3-3 1

Anderen kochten ook:

uitsteekvormpjes in verschillende vormen naar keuze, motiefsjabloon, bakpapier, schaar, 2 x
dunne kleurpotloden (zeskant) als afstandhouder, koord, houten stok
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https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimoair/fimoair-light-8130-luchtdrogende-boetseerklei-m8130/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/acrylverf-aquarelverf/staedtler-8500-acrylverf-8500-c24/
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-sieraadaccessoires/fimo-8712-20-perforatienaalden-voor-parels-8712-20/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/markers/permanent-marker/lumocolor-permanent-duo-348-permanent-marker-met-twee-punten-m348/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarsbenodigdheden/staedtler-989-penselen-synthetisch-989-sbk3-3/

