
FIMO leather-effect mini-mandjes

FIMO leather-effect heeft na het uitharden aan beide kanten een chique leerlook. 
Omdat het na het uitharden erg flexibel is, kun je er leuke mini-mandjes van maken. En je kunt ze heel makkelijk
vastzetten met splitpennen, zonder lijm te hoeven gebruiken! Zo is je bureau niet alleen keurig opgeruimd, maar

wordt het ook nog opgefleurd door de bonte kleuren.
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https://www.staedtler.com/be/nl/


Een bijdrage van Lisa Tihanyi

Stap-voor-stapuitleg

Rol 1 blok FIMO leather-effect lagune (of een andere
kleur die je mooi vindt) met de acrylroller uit tot een plak.
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Als de plak een gelijkmatige dikte heeft, rol je hem nog
even door de kleimachine op stand 5. 

De plak moet groot genoeg zijn zodat de sjabloon er
straks op past.
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https://www.staedtler.com/be/nl/ontdekken/lisa-tihanyi/


Om het leereffect nog mooier uit te laten komen, beweeg
je de plak FIMO nog even zachtjes met de hand en trek
een beetje uit elkaar.

Leg de plak FIMO leather-effect vlak op bakpapier en
laat 30 minuten uitharden in de oven op 130 °C op
boven-/onderhitte.

Laat vervolgens afkoelen.
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Leg nu de sjabloon op de geharde plak FIMO leather-
effect en trek het ontwerp over met een uitwisbare stift.
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Knip met de schaar het voorgetekende ontwerp uit de
plak FIMO. Maak nu gaatjes met de ponstang daar waar
je de gaatjes hebt getekend.
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Vouw als laatste het mandje in elkaar en zet ze vast met
de splitpennen.

Klaar is het mandje!
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Materiaaloverzicht

Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

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

8010-369 1

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

Lumocolor  non-permanent pen 311 Non-permanente universele pen S -
Single zwart

311-9 1

Anderen kochten ook:

Glad werkoppervlak (glas of keramiek), splitpennen, sjabloon, schaar, ponstang

®

®

®

®

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/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/markers/universele-stiften/lumocolor-non-permanent-pen-311-non-permanente-universele-pen-s-m311/

