
DIY Oorbellen in neonkleuren van FIMO

Deze felgekleurde oorbellen in neon zijn een eyecatcher voor je party-outfit! Laat je creativiteit de vrije loop en maak
geometrische patronen en vormen in jaren 80-stijl. De neonkleuren van FIMO effect laten je stralen.

45 MIN

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


Een bijdrage van Theresa

Stap-voor-stapuitleg

Delen uitsnijden

Pak het blok FIMO-klei uit en snij met het mes steeds
één strook van het neonkleurige FIMO effect-blok af.
Van FIMO soft zwart heb je een halve strook nodig.
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Vormen

Voor de verschillende oorbellen maak je zes
verschillende geometrische vormen in verschillende
kleuren en patronen. Per vorm heb je twee gelijke delen
nodig. In dit voorbeeld heb ik twee halve bollen in
neongeel gemaakt en twee puntige driehoeken van
neonoranje van FIMO effect uitgesneden. Voor de
oorhangers heb je twee cirkels met ruitjespatroon nodig
en twee ruiten met kleine, zwarte vierkantjes. De
oorbellen bestaan uit twee halve bollen in neonroze en
twee puntige driehoeken met boogpatroon.

Rol eerst de FIMO uit en breng daarna de kleine, zwarte
details aan. Rol het patroon dat je nu hebt gevormd, vlak
uit en steek vervolgens de verschillende vormen uit.
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Gaten maken

Steek met een kralennaald gaten in je vormen om de
aparte delen later aan een oorhanger te kunnen hangen.
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Uitharden

Leg alle delen samen op bakpapier en laat de FIMO
gedurende 30 minuten op 110 °C in de oven uitharden.
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Schuren

Als de bontgekleurde delen zijn afgekoeld, kun je de
randen gladschuren.

5

Samenvoegen

Voeg nu de aparte delen samen. Lijm de halve bollen
aan de kleine, oranje driehoeken en lijm dit met
secondenlijm aan een oorsteker. De andere twee
oorstekers worden aan de geruite cirkels bevestigd. Met
de splitring hang je de roze ruiten aan de cirkels. Alleen
de oorhangers ontbreken nog. Open de kleine oogjes
met een tang en hang de halve bollen eraan, voeg de
driehoeken met boogpatroon met twee splitringen toe.
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Verpakken

Is de secondenlijm helemaal gedroogd? Nu kun je je
oorbellen per paar op een stukje karton steken, zo
blijven ze altijd samen. Hier kun je een mooi cadeautje
van maken.
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Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single zwart 8020-9 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

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

FIMO  8700 22 Oventhermometer - Blister Fimo oventhermometer 8700 22 1

Anderen kochten ook:

oorstekers (vier), oorhangers (twee), splitringen (vier), ronde uitsteekvorm, schuurpapier, tang,
pincet, bakpapier, secondenlijm.
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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-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-sieraadaccessoires/fimo-8712-20-perforatienaalden-voor-parels-8712-20/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8700-22-fimo-oventhermometer-8700-22/

