
FIMO leather-effect oorbellen

Voor elk jaargetijde een blikvanger en het hoogtepunt van je outfit: 
geometrische oorbellen met twee verschillende kleuren. We laten je zien hoe eenvoudig je de oorbellen kunt maken.
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Stap-voor-stapuitleg

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


Neem voor je paar oorbellen steeds twee blokken FIMO
leather-effect indigo en twee blokken duifgrijs. Voor
tweekleurige oorbellen gebruiken we het indigoblauw
puur en mengen we als extra, iets lichtere kleur het
indigo met grijs: hiervoor heb je 5 ½ stroken duifgrijs en
3 stroken indigoblauw nodig.

Natuurlijk kun je de mengverhouding ook zelf
aanpassen, al naargelang hoe contrastrijk je je oorbellen
wil hebben.

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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Mengkleuren: kneed de FIMO-klei en meng daarbij de
kleuren indigoblauw en duifgrijs zo lang met elkaar dat er
een egale kleur ontstaat.
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Gebruik dan de acrylroller om beide FIMO leather-effect-
kleuren in gelijkmatige plakken (ca. 0,5 cm dik) uit te
rollen.
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Snij twee rechte kanten af en leg de plakken tegen de
rechte kant aan elkaar. Rol met de acrylroller met zachte
druk eroverheen, zodat de twee verschillende
kleurplakken aan elkaar hechten.
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Nu gebruik je de kleimachine: rol de tweekleurige FIMO
leather-effect-plak stapsgewijs uit tot stand 4 van de
machine.
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Leg het FIMO-vel op bakpapier. Pak de ruitvormige
uitsteekvorm en steek de oorbellen uit. Snij daarnaast
twee smalle stroken recht af (ca. 1 cm breed en 7 cm
lang).

Verwarm de oven voor op 130° C en controleer de
temperatuur met de FIMO-oventhermometer. Leg de
oorbellen en de twee stroken op het bakpapier en het
geheel op de bakplaat en laat dit in de oven gedurende
30 minuten uitharden op 130° C op de stand
boven-/onderwarmte.

Tip: Steek de oorbellen op het bakpapier uit en leg ze op
het bakpapier in de oven. Dan hoef je de oorbellen niet
nog een keer op te pakken en vergis je je niet.
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Laat de oorbellen na het uitharden afkoelen. Gebruik de
FIMO professional-boor en boor steeds aan beide
uiteinden van de stroken een gaatje. Daar worden de
oorhangers aan bevestigd.
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Trek een strook door de ruitvorm. Schuif een buigring
door beide gaten en breng de oorhanger aan. Sluit de
buigring goed. Dat gaat het beste met een sieradentang.

Tip: Er zijn geen grenzen aan je creativiteit. Natuurlijk
kun je de oorbellen ook met andere kleuren maken. Zo
zijn combinaties als safraangeel en grijs of zwart en
watermeloenrood ook geweldig. 
Ook qua vormen kun je je uitleven: probeer ronde,
driehoekige of hartvormige oorbellen uit.
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Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

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

8010-309 2

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

8010-809 2

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

8700 04 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 316 Non-permanente universele pen F -
Zwart, per stuk

316-9 1

Anderen kochten ook:

glad werkoppervlak (glas of keramiek), scherp keukenmes, bakpapier, sieradentang, 2
buigringen en 2 oorbelhangers
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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-professional/fimo-8700-04-cutters-8700-04/
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-316-non-permanente-universele-pen-f-m316/

