
DIY plantenpotjes

Wil jij ook spetterende kleuren in de vensterbank of zoek je nog een leuk idee voor een persoonlijk
cadeautje? 

Dan zijn deze zelfgemaakte plantenpotjes precies wat jij zoekt. Persoonlijke en creatief gemaakte plantenpotjes kun
je in een handomdraai maken van FIMO-klei. Maak ze zoals jij ze wilt! Je kunt mooie contrasten aanbrengen met je
planten of juist hun natuurlijke kleuren ondersteunen. Of het nu tropische bonte kleuren zijn of een eenvoudig groen

passend bij de botanische look - jouw zelfgemaakte plantenpot trekt alle ogen naar zich toe. Met FIMO zijn de
mogelijkheden eindeloos. Probeer het ook!

30 MIN

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


Een bijdrage van Luisa

Stap-voor-stapuitleg

Per plantenpot rol je, afhankelijk van de grootte, 1 tot
2 FIMO soft-blokken (lichtroze) iets zacht en rol je dit
met de acrylroller uit tot een plak van ca. 5 mm dik.
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Kneed nu een halve blok FIMO soft in de kleur smaragd
en één in de kleur jade iets zacht en rol deze met de
acrylroller uit tot een plak van 2 - 3 mm dik.
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Gebruik het FIMO-mes om een deel van de groene
vellen in kleine stukjes te hakken.
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In de volgende stap breng je de groene FIMO-stukjes
aan op de basis, zodat je een terrazzo-effect krijgt.

Tip: Minder is meer en zorg dat je geen patroon gaat
leggen. Plaats de stukjes willekeurig.

4

Rol vervolgens met de acrylroller de stukjes in het
basisvel, zodat er een glad oppervlak ontstaat.
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Snij nu uit de FIMO-basisplak de grove vorm van de
bloempot uit.

Tip: Rol het plantenpotje met lichte druk een keer over
de uitgerolde klei, zodat er een afdruk achterblijft die je
vervolgens met het FIMO-mes kunt uitsnijden.

6



Bedek het potje met de uitgesneden strook, druk aan en
snij vervolgens de uiteinden op maat. Sluit de naad en
strijk glad.

Tip: Leg een stukje bakpapier op de naad en strijk
daaroverheen met je vinger. Zo krijg je geen
vingerafdrukken op de FIMO-klei.

7

Snij de uitstekende randen aan de bovenkant van het
potje weg. De harde snijkanten kun je met je vinger
gladstrijken.
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Zet het potje rechtop op een restje klei en snij een stuk
voor de bodem uit.
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De overgang tussen de bodem en de zijkant van het
potje gladstrijken. Doe dit met je vinger en verbind de
naden.

Laat het plantenpotje gedurende 30 minuten in een
voorverwarmde oven op 110 °C uitharden. Laat goed
afkoelen.
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Als het plantenpotje in de oven staat, kun je het houten
deel van de plantenpot maken.

Snij hiervoor met het cuttermes en de liniaal een vierkant
stuk uit het balsa-hout. Het stuk moet zo groot zijn dat
het plantenpotje er later op past.
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Breng met houtlijm de kleine houten kralen aan voor de
voetjes.

Zodra het plantenpotje is afgekoeld, kan hij op de houten
houder worden gezet.

Volg Luisa op Instagram
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Overzicht van het materiaal

https://www.instagram.com/schereleimpapier/


Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single huidskleur 8020-43 4

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single smaragdgroen 8020-56 1

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

8700 05 1

Anderen kochten ook:

ovenvaste mini-plantenpot, glad werkoppervlak (glas of keramiek), balsa-hout, houten kralen,
cuttermes, snijmat

®

®

®

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/

