
FIMO leather-effect hangers met kwastjes

Deze zelfgemaakte, kleurrijke hangers van FIMO leather-effect zijn een fantastisch cadeau-idee. 
Het materiaal is flexibel na het uitharden. Hierdoor kun je er geweldige kwastjes mee maken. Je wordt helemaal

vrolijk van dit accessoire als sleutel- of tassenhanger in frisse zomertinten.

30 MIN

Stap-voor-stapuitleg:

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


Neem van de kleuren watermeloen en bes een blok
FIMO leather-effect en rol deze met de acrylroller of in
de kleimachine op stand 6 uit tot een gelijkmatige plak
van ongeveer 1-2 mm dik.

Tip: Het leereffect wordt nog mooier als je de plak FIMO
nog even zacht met de handen beweegt en een beetje
uit elkaar trekt.

1

Leg de plakken FIMO leather-effect op bakpapier en
snijd er met het lemmet zo nauwkeurig mogelijk een
rechthoek van 6,5 x 12 cm uit.

2

Rol een bolletje van 1 portie FIMO leather-effect
saffraangeel.

3

Rol van een portie FIMO leather-effect olijf een dikkere
streng en snij er een stuk van ongeveer 1,5 cm van af.
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Steek het gele bolletje en het langere groene tussenstuk
op een perforatienaald voor parels en hang boven een
beker, zodat de parels vrij in de lucht hangen. Zo
voorkom je de vorming van afdrukken tijdens het
uitharden.

Leg de plakken FIMO leather-effect op bakpapier en laat
deze met de parels 30 minuten uitharden op 130 °C in
een voorverwarmde oven op boven-/onderhitte.

Laat afkoelen.

5

Om de kwasten te maken keer je de uitgeharde plakken
nu om.

Trek in de lengte een potloodlijn op ongeveer 1 cm
afstand van de rand.

6

Knip met een schaar smalle strookjes (ongeveer 2 mm
breed) tot aan de potloodlijn. Doe hetzelfde met de plak
in de kleur bes.

7

Druppel een beetje secondelijm op de bovenste rand
van de plak FIMO leather-effect en rol zo strak mogelijk
op.  
Let erop dat de mooiste kant onder, ofwel naar buiten
toe ligt. 
Houd het kwastje eventjes vast, totdat de lijm gedroogd
en hard geworden is.
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Rijg de karabijnhaak aan een koord van ongeveer 40 cm
lang en zorg dat deze in het midden van het koord ligt.
Leg het koord nu dubbel en rijg eerst het bolletje en dan
het tussenstuk aan het dubbele koord.

Leg na iedere parel een knoop in het koord, zodat deze
vast komen te zitten. Rijg nu ieder kwastje aan een
koord. Maak een driedubbele knoop en knip het
overtollige koord af. Schuif de knopen naar binnen,
zodat je ze niet meer ziet.

Klaar!
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Materiaaloverzicht



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  leather-effect 8010 Ovenhardende boetseerklei - Single Leather-effect
saffraan geel

8010-109 1

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

8010-519 1

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

8010-249 1

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

8010-229 1

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

8700 05 1

FIMO  8700 04 Messen - Blister Bevat 1 onbuigzaam, 1 flexibel en 1 getand
mes

8700 04 1

FIMO  8712 20 Perforatienaalden voor parels - Blister Bevat 50 parelnaalden 8712 20 1

FIMO  8700 22 Oventhermometer - Blister Fimo oventhermometer 8700 22 1

Noris  120 Grafietpotlood - Single HB 120-2 1

Anderen kochten ook:

Glad werkoppervlak (glas of keramiek), liniaal, schaar, potlood, secondelijm, roze katoenkoord,
karabijnhaak voor sleutels
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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-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-leather-effect-boetseerklei-m8010/
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-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-leather-effect-boetseerklei-m8010/
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-professional/fimo-8700-04-cutters-8700-04/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-sieraadaccessoires/fimo-8712-20-perforatienaalden-voor-parels-8712-20/
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/potloden-en-toebehoren/potloden/noris-120-potlood-m120/

