
FIMO leather-effect sleutelhanger met strepen

Gestreepte hangers voor je sleutels zijn niet alleen praktisch; ze zijn geweldig om cadeau te geven. Deze persoonlijke
sleutelhangers zijn eenvoudig zelf te maken met FIMO leather-effect. Er zijn geen grenzen aan je creativiteit, want

met de boetseerklei kun je je eigen zelfgemaakte en persoonlijke ontwerpen tevoorschijn toveren. Of je nu van
strepen, stippen of letters houdt, alles is mogelijk!

25 MIN

Stap voor stap tutorial

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


Rol een half blok nootkleurige FIMO leather-effect met
de kleimachine op medium (stand 4) uit in een strook.

De strook moet ongeveer 1 à 2 mm dik, 3 cm breed en
10 cm lang zijn.

1

Rol een strook olijfkleurige FIMO leather-effect uit tot
ongeveer dezelfde afmetingen, ook met de kleimachine
op stand 4. Leg deze strook op de eerste.

2

Haal de twee stroken samen nog een keer door de
kleimachine, stand 4. De stroken worden
samengevoegd.

Tip: Het leereffect wordt nog sterker als je het vel FIMO-
klei voorzichtig met de hand uitrekt, nadat je het vel hebt
uitgerold.

3

Maak alle vier zijden van de strook recht door ze af te
snijden met een mes.

4



Rol twee delen blauwe (lagoon) FIMO leather-effect uit
in een klein vel met de acrylroller en snij strepen van 2-3
mm dik.

Leg 6-8 strepen op regelmatige afstand aan een kant
van de bruine strook en druk voorzichtig aan.

5

Rol de dunne strepen plat met de acrylroller, zodat ze
zich hechten aan de bruine strook.

6

Haal tot slot het geheel nog een keer door de
kleimachine op stand 4.

Tip: Bescherm je werk en het restmateriaal tegen
zonlicht en hitte. Bewaar je werk of het restmateriaal in
een pot met schroefdeksel of vershoudfolie om het te
beschermen tegen stof en vuil.

7

Leg de strook op bakpapier en laat hem gedurende 30
minuten uitharden in een voorverwarmde over op
130° C/266 °F op de stand boven- en onderwarmte.
Gebruik een oventhermometer om te zorgen dat de
temperatuur constant op 130 ° C/266 ° F blijft.

Tip: Zodra de strook is uitgehard, maar nog niet
helemaal is afgekoeld, vouw je hem in het midden
dubbel en laat je hem zo afkoelen. Zo krijg je later de
gewenste vorm.

8



Als de strook is afgekoeld, leg je hem op de snijmat en
gebruik je de liniaal en een mesje om één kant recht af
te snijden. 

Meet vervolgens een breedte van 2 cm af en markeer
met potlood. Snij af. Je hebt nu een strook van 2 cm
breed.

9

Snij beide uiteinden van de strook in een punt met het
mes.

10

Maak gaten voor de bovenkant van de drukknopen en
zorg ervoor dat je voldoende ruimte overhoudt voor de
sleutelring. Markeer de positie van de gaten voor de
onderkant door een potlood door de bovenste gaten te
steken en ze af te tekenen op de onderkant.

11

Bevestig de drukknopen met de gatentang, haal de
strook door de sleutelring en sluit de drukknopen.

KLAAR!

12

Overzicht van het materiaal





Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

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

8010-029 1

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

8010-519 1

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

8010-369 1

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

8010-779 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

Noris  120 Grafietpotlood - Single HB 120-2 1

FIMO  8700 22 Oventhermometer - Blister Fimo oventhermometer 8700 22 1

Anderen kochten ook:

glad werkoppervlak (glas of keramiek), snijmat, scalpel of scherp keukenmes, liniaal, ponstang,
metalen drukknopen van 12 mm, gatentang, sleutelringen, bakpapier
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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/potloden-en-toebehoren/potloden/noris-120-potlood-m120/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8700-22-fimo-oventhermometer-8700-22/

