
Haarclips van FIMO leather-effect

Het nonchalante accessoire voor in het dagelijkse leven. 
Het maakt niet uit of je je haar even kort wil opsteken om wat meer bewegingsvrijheid te hebben of dat je een stijlvolle
accessoire voor elke dag of zelfs iets feestelijks zoekt - de haarclips van FIMO leather-effect, zijn zeer geschikt voor
alle gelegenheden. Omdat ze een eenvoudig potlood of kleurpotlood worden vastgezet, zijn ze een echte blikvanger.

Stap-voor-stapuitleg

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


Neem een blok FIMO leather-effect zwart. Rol dit met de
acrylroller uit tot een plak van ca. 0,5 cm dik. Of gebruik
de kleimachine op stand 2.
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Neem nu een blok FIMO leather-effect watermeloen. Rol
dit met de acrylroller uit tot een plak van ca. 0,5 cm dik.
Of gebruik de kleimachine op stand 2.

Snij 5 stroken watermeloen af en een halve strook zwart.
Kneed de zwarte FIMO leather-effect in de watermeloen,
net zolang totdat er een egale kleur ontstaat. Rol dit met
de acrylroller uit tot een plak van ca. 0,5 cm dik. Of
gebruik de kleimachine op stand 2.

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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Nu gebruik je de kleimachine: Rol elke FIMO leather-
effect-plak stapsgewijs uit tot stand 3 van de machine.

Verwarm de oven voor op 130° C en controleer de
temperatuur met de FIMO-oventhermometer. Leg je
FIMO plat op bakpapier op het bakblik en laat in de oven
gedurende 30 minuten uitharden op 130° C op de
stand boven-/onderwarmte.

Tip: Het leereffect komt nog beter tot zijn recht als je het
vel FIMO leather-effect na het uitrollen met de hand nog
even zacht heen en weer beweegt en iets uit elkaar
trekt.
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Laat de plak na het uitharden kort afkoelen en nu kun je
de FIMO leather-effect verder verwerken. Pak een
scherp mesje en snij de vorm van de haarclip uit.
Gebruik hiervoor het sjabloon.

Gebruik de FIMO professional-boor om kleine gaatjes te
boren en vergroot deze met de punt van een schaar.
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In de laatste stap hoef je alleen nog maar je potlood of
kleurpotlood door de FIMO-haarclip te schuiven en klaar
is je handgemaakte haarclip.
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Tutorialvideo's voor de 3 varianten

Overzicht van het materiaal





Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

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

8010-249 2

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

8010-909 2

FIMO  8700 22 Oventhermometer - Blister Fimo oventhermometer 8700 22 1

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

8700 04 1

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

8700 05 1

FIMO  8711 Modelleergereedschap - Etui bevat 4 verschillende
boetseerstaafjes

8711 1

Noris  colour 187 Kleurpotlood - Kartonnen etui bevat 6 kleurpotloden in
geassorteerde kleuren

187 C6 1

Anderen kochten ook:

werkoppervlak (glas of keramiek), scherp mesje, scherpe hobbyschaar, sjabloon, bakblik en
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-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8700-22-fimo-oventhermometer-8700-22/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-professional/fimo-8700-04-cutters-8700-04/
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-accessoires/fimo-modelleergereedschappen/fimo-8711-boetseerstaafjes-8711/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kleuren-en-knutselen/kleurpotloden/noris-colour-187-kleurpotlood-187-c6/

