
Flamingo cocktailprikkers

Trendy Tropical – zuidelijke sferen met FIMO 
Flamingo, ananas en zo... Met de tropische accessoires en deco-voorwerpen van FIMO halen we de zomer in huis.

Een mix van knalroze, tropisch groen of stralend geel, daar wordt iedereen toch vrolijk van? Gebruik ze als
cocktailstaafjes op een tuinfeest of als cadeauhangertjes – deze knalroze flamingo’s zijn tropische eyecatchers en

bezorgen je zeker weten een vakantiegevoel.

25 MIN

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


Een bijdrage van Lisa Tihanyi

Stap-voor-stapuitleg

Rol eerst de framboos FIMO uit met de acrylroller, laat
de plak iets dikker dan hoe dik je de flamingo straks wilt
hebben.

1

Steek de flamingovorm uit met de uitsteekvorm en
verwijder de overtollige FIMO.

2

Snijd met het mesje de snavel en de poten van de
flamingo af.
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https://www.staedtler.com/be/nl/ontdekken/lisa-tihanyi/


Neem FIMO in de kleuren bloesemroze en zwart en rol
er een plak van in dezelfde dikte en snijd twee rechte
kanten.

4

Plaats de zwarte FIMO op de plek waar de benen horen
en leg een stukje bloesemroze en zwarte FIMO op de
plek waar de snavel hoort, zodat deze uit twee gekleurde
helften bestaat.

5

Leg bakpapier over de flamingo, strijk glad en rol er met
de acrylroller overheen. Zo voorkom je dat donkere
FIMO op lichte FIMO afgeeft.

6

Pak nogmaals de uitsteker en druk deze over de
bestaande flamingo, verwijder de resten. Laat de
flamingo 30 minuten uitharden in de oven op 110 °C.

Tip: 
Creaties waar je nog mee bezig bent en materiaalresten
kun je in een afsluitbaar potje of luchtdicht bewaren, bijv.
in vershoudfolie. 
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Als de flamingo is afgekoeld hoef je hem alleen nog
maar aan het glazen roerstaafje vast te lijmen, en klaar!
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Materiaaloverzicht



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single framboos 8020-22 2

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single zwart 8020-9 1

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

8700 05 1

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single huidskleur 8020-43 1

Anderen kochten ook:

flamingo koekvormpje, glazen roerstaafjes, mesje, bakpapier,lijmpistool
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https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-soft/fimo-soft-8020-ovenhardende-boetseerklei-standaard-blok-m8020/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-soft/fimo-soft-8020-ovenhardende-boetseerklei-standaard-blok-m8020/
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-soft/fimo-soft-8020-ovenhardende-boetseerklei-standaard-blok-m8020/

