FIMO leather-effect - Halloween-deco - spinnenweb

60 M I N

Wie op het griezelfeest van 31 oktober een huiveringwekkend mooi diner wilt houden,
heeft natuurlijk bijpassende versiering nodig! Want zonder is elk griezeletentje maar half
zo eng.
Wat dacht je van dit spinnenweb van FIMO leather-eﬀect? Als deurversiering, voor het raam of als
griezelige placemat met in het midden een persoonlijke boodschap voor je gasten: deze zelfgemaakte
spinnenwebben zijn zeker spooky-licious...

Stap-voor-stapuitleg

1
Voor het spinnenweb heb je 3 blokken FIMO
leather-eﬀect zwart nodig. Rol elk blok apart met
de acrylroller uit tot een plak van ca. 1 cm dik.
Haal deze plak door de kleinmachine. Begin
daarbij op de dikste stand (stand 1). Herhaal het
geheel en rol de plak steeds dunner uit op de
standen 2, 3 en 4 en tot slot op stand 6.
Herhaal deze stap met elke blok FIMO leathereﬀect, zodat je na deze bewerking 3 FIMO-vellen
hebt.
Tip: Het leereﬀect komt nog beter tot zijn recht
als je het vel FIMO leather-eﬀect na het uitrollen
met de hand nog even zacht heen en weer
beweegt en iets uit elkaar trekt.

2
Nu moet je alle 3 vellen FIMO leather-eﬀect aan
elkaar plakken zodat er één groot vel ontstaat.
Leg alle 3 FIMO-vellen met de lange kant tegen
elkaar aan en snij de randen recht af. Leg de
vellen nu op het bakpapier. De lange zijden
overlappen elkaar licht.
Tip: Bescherm je werk en de materiaalresten
tegen de inwerking van zon en warmte door ze in
een pot met schroefdeksel of in vershoudfolie te
bewaren. Zo weer je ook meteen stof en vuil.

3
Rol met de acrylroller voorzichtig over de
zijkanten, zodat ze mooi in elkaar overgaan en
het vel gelijkmatig vlak wordt. Print nu het
sjabloon van het spinnenweb en knip het uit.
Controleer nog een keer of het vel groot genoeg
is en het sjabloon er twee keer op past.
Leg het grote vel FIMO leather-eﬀect met
bakpapier en al op een bakplaat. Laat het vel in
de oven op 130 graden Celsius
boven-/onderwarmte gedurende 30 minuten
uitharden. Gebruik hiervoor een
oventhermometer en controleer de temperatuur
regelmatig!

4
Als het vel FIMO leather-eﬀect goed is afgekoeld,
leg je het spinnenweb-sjabloon op het vel en trek
je hem over met een witte textielstift.

5
Snij met een mes het spinnenweb langs de
markeringen uit.
Tip: Als er nog stiftresten te zien zijn, kun je die
met een vochtig doekje heel eenvoudig afvegen.

6
In het midden van het spinnenweb kun je nu met
een textielstift een groet schrijven voor je gasten.

7
Je kunt het spinnenweb ook uitsnijden (zie het
tweede sjabloon). Zo kun je het spinnenweb
bijvoorbeeld voor je raam hangen of als
deurdecoratie gebruiken. Of snij hem in vieren en
hang in een hoek.
Happy Halloween en veel plezier op dit
griezelfeest!

Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

FIMO® leather eﬀect 8010 FIMO® leather eﬀect boetseerklei Single zwart

8010-909

3

FIMO® 8700 22 FIMO® oventhermometer - Blister Fimo
oventhermometer

8700 22

1

FIMO® 8713 Kleimachine - Karton Bevat kleimachine in rode
kleur

8713

1

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

8700 05

1

Anderen kochten ook:
bakpapier, sjablonen spinnenweb, mes, plakband
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