
DIY Pennenhouder in de vorm van een olifant

Zin in safari voor je thuiskantoor? Maak dan samen met ons een handige pennenhouder in de vorm van een olifant.
Het kleine figuur zal je zeker verrassen op kantoor en is een blikvanger op je bureau. Met FIMOair wood-effect kun je

moeiteloos leuke vormen modelleren en je figuren krijgen een houtachtig uiterlijk.

60 MIN

Stap-voor-stapuitleg

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


Materiaal verdelen 
Haal de FIMOair wood-effect uit de verpakking en snij
het met een mes in verschillende stukken. Je hebt een
grote rechthoek nodig (ca. 20 x 10 x 1 cm, 350 g), twee
stroken (ca. 10 x 2 x 1 cm) en twee vierkanten (ca. 5 x 5
x 1 cm).
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Uitrollen 
Leg de rechthoek op een glad oppervlak en rol je met de
acrylroller uit tot een ca. 30 cm lange plak.
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Samenvoegen 
Van bovenaf gezien heeft de olifant een ovalen vorm, zet
daarom de twee stroken rechts en links tegen het ronde
glas en leg de grote rechthoek eromheen. Druk de
FIMOair wood-effect stevig op het glas.
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Olifantpoten vormen 
Druk met je duim het materiaal aan de smalle kant onder
het glas. Zo verdeel je het olifantlichaam en geef je de
poten vorm. Je kunt het figuur het beste op een kleine
tegel zetten.
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Oren plaatsen 
Maak van de twee vierkanten kleine ronde bordjes en
druk ze aan de voorkant van de olifant stevig aan.
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Modelleren 
Nu kun je vanuit de basisvorm van de olifant de details
uitwerken. Maak met je vingers de slurf en ook een
kleine staart aan de achterkant. Van voren gezien
vormen slurf en oren een hartvorm. Doorlopende,
gelijkmatige randen bepalen je figuur.
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Oppervlak gladmaken 
Gebruik het modelleergereedschap om scheuren te
dichten en het oppervlak glad te maken. Daarnaast kun
je met een vochtige vinger het FIMOair wood-effect
egaliseren.
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Drogen en schuren 
Laat je figuur minstens 24 uur drogen. Als je wilt, kun je
het FIMOair wood-effect daarna vijlen en schuren. In het
voorbeeld hebben we de randen nog wat gladder
gemaakt met schuurpapier.
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Ogen schilderen 
Het laatste kleine detail dat je olifant echt tot leven
brengt, zijn de ogen. Doop je penseel in een beetje
acrylverf en zet een stip op de juiste plek. Nu ontbreken
de mooie potloden nog die de olifant op zijn brede
schouders draagt.
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Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO air wood-effect 8150 luchtdrogende boetseerklei - Houteffect, per stuk,
350 g

8150-W7 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  8711 Modelleergereedschap - Etui bevat 4 verschillende
boetseerstaafjes

8711 1

FIMO  8700 08 Slijp- en polijstset - Blister Slijpspons-set, 3 verschillende
korrelstructuren (fijn, superfijn, microfijn)

8700 08 1

Anderen kochten ook:

acrylverf (bijv. umbra gebrand), penseel (dikte 2), waterglas, glas als inzetstuk (diameter ca. 7
cm), tegel
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https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimoair/fimoair-wood-effect-8150-luchtdrogende-boetseerklei-m8150-w7/
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-modelleergereedschappen/fimo-8711-boetseerstaafjes-8711/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8700-08-slijpspons-8700-08/

