
FIMO kids - Vlinders

Deze leuke en vrolijk gekleurde vlinders van de extra zachte modelleerklei FIMO kids kunnen kinderen snel
en eenvoudig zelf maken: 

Rol de klei met de kindervriendelijke gereedschappen uit, rol er bloemmotieven over uit en steek de vlinder met een
uitsteekvorm uit.

Voor een extra decoratief kleureffect wrijf je de vlinders met acrylverf in en verwijder je de overtollige verf weer.
Kinderen hebben veel plezier in het aanleren van de gebruikte creatieve technieken en dit bevordert ook nog eens

hun fijne motoriek.

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


Rol voor een vlinder een blok FIMO kids-modelleerklei in
de gewenste kleur met de hand tot een dikke kogel.

Leg de FIMO kids-kogel op een stuk bakpapier en druk
hem met de hand iets platter.

Rol vervolgens de klei met de roller uit de FIMO kids
work&play-gereedschapsset (8700 31) uit tot een dikke,
platte plak van ongeveer 2 mm dik.
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Nu kun je de bloemmotieven erin maken met de FIMO
kids work&play-motiefroller "sterren en bloemen" (8700
35). Maak de wals van de motiefroller "bloemen" iets
vochtig met wat water.

Rol nu de roller twee of drie keer naast elkaar of dwars
over elkaar heen over de FIMO kids-plak. Het
bloemmotief komt als bij toverslag in de FIMO kids-plak
tevoorschijn.

Wil je een bepaalde bloem op een bepaalde plek op de
plak maken, dan moet je met de roller de gewenste
bloem op de plak drukken, niet rollen.
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Druk de uitsteekvorm stevig in de FIMO kids-plak.
Verwijder eerst de klei buiten de uitsteekvorm en haal
dan de vorm voorzichtig weg.
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Laat de hangers op het bakpapier liggen en laat ze in
een voorverwarmde oven 30 minuten op 110° C
uitharden.

Laat afkoelen en verwijder het bakpapier.

Nu kun je de vlinders met acrylverf beschilderen. Breng
de gewenste kleur steeds voldoende dik en onverdund
op de vlinder aan.

4

Wis de nog vloeibare verf met een vochtig doekje af. Zo
verwijder je automatisch alleen de verf op de hoger
gelegen delen van de vlinder.

In de motiefdelen en in de uitgestoken bloemmotieven
blijft de gekozen kleur verf achter. Laat de vlinders
drogen en geef ze daarna een laag vernis.

Bevestig de vlinders die klaar zijn met dubbelzijdig
plakband op de gewenste achtergrond. De vlinders
komen prachtig uit op het raam, op de muur, op een
vaas of spiegel of op de rand van een plank.
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Tip: Vlindermobiel

Vrolijk gekleurde vlinders die in de wind dansen. De
mooie nachtvlinders bewegen als ze met perlondraad of
een dun lint aan een mobiel worden bevestigd. 
 

Tip: Deco-steker

Als decoratieve steker versieren de lieflijke fladderaars
een bloempot of een bos bloemen. Bevestig daarvoor
gewoon onderaan de achterzijde van de vlinder een stuk
ijzerdraad met gekleurd plakband. Een leuk cadeau-idee
voor vele gelegenheden.



Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  kids 8032 Ovenhardende boetseerklei - Set "basic" bevat 6 blokjes van
42 g. Kleuren:8030-0, 8030-1, 8030-2, 8030-3, 8030-5, 8030-9

8032 01 1

FIMO  kids 8032 Ovenhardende boetseerklei - Set "girlie" bevat 6 blokjes van
42 g. Kleuren: 8030-220, 8030-25, 8030-6, 8030-052, 8030-112, 8030-39

8032 02 1

Anderen kochten ook:

Uitsteekvorm vlinder, bakpapier, schaar, bakje water, afveegdoekjes, bakblik, flesje water,
acrylverf (in rozenrood, roze, rood, oranje, lichtblauw, lichtgroen of andere kleuren), kwast,

plakband (transparant, dubbelzijdig)
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https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-kids/fimo-kids-8032-materiaal-pack-8032-01/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-kids/fimo-kids-8032-materiaal-pack-8032-02/

