
DIY Vaashouder van FIMOair graniet

Ben jij een echte bloemen- en natuurliefhebber? Dan hou je er vast en zeker van jouw interieur om te toveren met
allerlei soorten planten en bloemen. Deze DIY geeft je lievelingsbloemen een nieuw thuis. De vazenhouder van

FIMOair graniet is niet alleen nuttig, maar zorgt dankzij het natuurlijke design ook voor een harmonieuze esthetiek.

30 MIN

Stap-voor-stapuitleg

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


Rol een blok FIMOair graniet 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. Zo rolt
de acrylroller over de potloden of kartonstroken en
verdeelt de FIMOair graniet gelijkmatig.
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Neem een grote en kleine ronde uitsteekvorm en steek
de vorm uit. De kleine uitsteekvorm moet ongeveer de
grootte van het reageerbuisje hebben. 

Tip: Plaats eerst beide uitsteekvormen en let erop dat
het kleinere van de twee in het midden ligt. Vervolgens
kun je beide voorzichtig uitsteken.
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Laat je vazenhouder minstens 24 uur op
kamertemperatuur drogen, gewoon zoals hij nu is.

Tip: Laat het reageerbuisje tijdens het drogen in de
FIMO-klei staan. Zo blijft hij later goed in de houder
zitten.

3

Je vazenhouder is klaar. Je kunt dit proces herhalen met
andere uitsteekvormpen in andere vormen en maten. Er
zijn geen grenzen aan je creativiteit.
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Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO air granite-effect 8150 luchtdrogende boetseerklei - Granieteffect, per
stuk, 350 g

8150-G8 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

Anderen kochten ook:

bakpapier, 2x dunne kleurpotloden (zeskantig) als afstandhouder of kartonstroken van ca. 5 mm
dik, schaaltje met water voor het bevochtigen van de vingers, 1 ronde uitsteekvorm, 1 ronde

uitsteekvorm in de grootte van het reageerbuisje, reageerbuisje

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimoair/fimoair-granite-effect-8150-luchtdrogende-boetseerklei-8150-g8/
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/

