
FIMO leather-effect - Halloween-deco - vleermuis

Fladderdefladder - het griezelseizoen is er weer! 
Eind oktober is het Halloween en de tijd om gezichten uit pompoenen te snijden, de voordeur te decoreren en ook

vrienden voor een griezelig diner uit te nodigen.

Of ze nu als tafelversiering voor een griezeletentje worden gebruikt of als raam- of deurdecoratie in gedimd licht, de
kleine vleermuizen van FIMO leather-effect genieten van hun grootse entree en vliegen rond om jou rillingen te

bezorgen. Boe!

20 MIN

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


Stap-voor-stapuitleg

Kneed een blok zwarte FIMO leather-effect met je
handen zacht en rol hem 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.

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.
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Leg het vel FIMO leather-effect op bakpapier en steek
met de koekjesvormen meerdere vleermuizen uit.
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Verwijder alle overtollige klei. Laat nu alle FIMO leather-
effect-vleermuizen, vlak op bakpapier, gedurende 30
minuten op 130° C in een voorverwarmde oven
uitharden op de stand boven-/onderwarmte.

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.
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Laat de vleermuizen goed afkoelen. Als er nog bramen
aan de randen te zien zijn, kun je die met een schaar er
heel eenvoudig afknippen.

Als tafeldecoratie, aan de voordeur of voor het raam:
met je vleermuizen versier je je hele huis voor
Halloween.
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Helemaal feestelijk is het om ze tussen de tanden van
een vork te schuiven en op tafel te zetten. De FIMO
leather-effect is zeer buigzaam en je kunt dit zo vaak
buigen als vleermuizen met hun vleugels slaan. 

Veel plezier!
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Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  leather-effect 8010 Ovenhardende boetseerklei - Single Leather-effect
zwart

8010-909 2

FIMO  8700 22 Oventhermometer - Blister Fimo oventhermometer 8700 22 1

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

8700 05 1

Anderen kochten ook:

koekjesvorm 'vleermuis', schaar, bakpapier, glad werkoppervlak

®

®

®

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-leather-effect-boetseerklei-m8010/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8700-22-fimo-oventhermometer-8700-22/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-professional/fimo-8700-05-acryl-roller-8700-05/

