
DIY Schaal van luchtdrogende FIMOair

Het zijn de kleine dingen in het leven 
We kennen de situatie allemaal: belangrijke, kleine voorwerpen op een specifieke plek leggen en de volgende dag

kun je ze nergens meer vinden. Het kan zo frustrerend of verdrietig zijn dat je je ring of sleutels steeds weer
kwijtraakt. Deze zelfgemaakte FIMOair-schaaltjes zijn perfect voor het opbergen van al je kleine voorwerpen, zoals

sieraden, cosmetica, sleutels en paperclips. Stop de chaos en dat eeuwige zoeken nu voorgoed!

20 MIN

Stap-voor-stapuitleg

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


Rol een blok FIMOair wit met de acrylroller uit tot een ca.
6 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. Deze
'afstandhouders' zorgen ervoor dat je plak overal even
dik wordt. 

Pak een ronde uitsteekvorm met een grootte naar keuze
(bijv. 10 cm) en steek de basisvorm van je schaal uit.
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Leg de uitgestoken cirkel op je porseleinen of glazen
schaal, druk hem zachtjes aan zodat hij goed tegen de
schaal aan zit. Zo krijg je een mooie, halfronde vorm
voor je schaal.
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Strijk de FIMO-klei met vochtige handen mooi glad.
Eventuele scheuren, overgangen en oneffenheden kun
je met een modelleerspatel of met een vochtige vinger
gladstrijken. 

Laat je schaaltje nu minstens 24 uur op
kamertemperatuur op de ondergrond drogen.
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Als je schaaltje helemaal droog is, haal je het voorzichtig
van de kom. Scherpe randen of oneffenheden kun je met
een vochtige schuurspons eenvoudig wegschuren.
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Nu is het tijd om hem 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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Nu nog een paar verfspatten. Meng daarvoor een
willekeurige kleur, zoals zwart met een beetje water en
neem de kleur op met een tandenborstel. Trek een
wegwerphandschoen aan. Nu strijk je met je duim over
de haren, zodat er op je schaal spetters ontstaan. Laat
alles goed drogen.
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Tot slot lak je je schaal met FIMO-glanslak en laat je het
nog een keer goed drogen. De lak laat de schaal als
geglazuurd keramiek glanzen en beschermt hem tegen
vocht en vuil.

Als je zin hebt, kun je meer schalen maken in
verschillende maten, vormen en kleuren. Er zijn geen
grenzen aan je creativiteit!
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Overzicht van het materiaal





Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO air 8103 luchtdrogende boetseerklei - Wit, per stuk, 250 g 8103-0 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  8703 Glanslak - Blister Glansvernis op waterbasis, glazen flesje met 10
ml, penseel geïntegreerd in het dopje

8703 01 BK 1

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

8700 08 1

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

989-SBK3-3 1

STAEDTLER  8500 Acrylverf - Karat acrylverf - set 24 tubes 12 ml 8500 C24 1

Anderen kochten ook:

ronde uitsteekvormen, kleine schaal of kom (met ongeveer dezelfde diameter als de
uitsteekvorm), tandenborstel, bakpapier, 2x potlood (zeskantig) als afstandhouder, schaaltje
met water om de vingers te bevochtigen, 1x papieren bord of onderlegger voor acrylverf, 1x

wegwerphandschoen
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https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimoair/fimoair-8103-luchtdrogende-boetseerklei-m8103/
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-oppervlaktebehandeling/fimo-8703-glanzend-vernis-8703-01-bk/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8700-08-slijpspons-8700-08/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarsbenodigdheden/staedtler-989-penselen-synthetisch-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/acrylverf-aquarelverf/staedtler-8500-acrylverf-8500-c24/

