
Kaft voor een notitieboekje

Al je ideeën en gedachten vinden een goed onderkomen in jouw persoonlijke notitieboekje.  
Een boekje dat voor het verzamelen van je ideeën, herinneringen en aantekeningen dient, wil je altijd bij je hebben.

Dus waarom zou je dan geen persoonlijke kaft van FIMO maken?

40 MIN

Stap-voor-stapuitleg

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


Rol een blok FIMO leather-effect indigo uit met de
acrylroller tot een vel en trek het vel met je vingers in
een ruwe rechthoek.

1

Haal het vel door de kleimachine. Begin bij stand 2 en
maak het vel stap voor stap dunner totdat je bij stand 9
bent aangekomen. Het vel moet zo groot worden dat er
een A5-notitieblad volledig op past.

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.

2

Leg het vel FIMO leather-effect glad uitgestreken op een
stuk bakpapier en let erop dat er geen luchtbelletjes
onder het vel zitten. Haal de kaft van een A5-notitieblok
uit de spiraal en controleer of dit op het vel FIMO
leather-effect past.

3

Druk het sjabloon voor het diamantmotief af en snij uit.
Plaats het sjabloon nu in het midden van het nog zachte
vel FIMO leather-effect. Trek met een potlood de lijnen
zachtjes over, zodat de lijnen in de FIMO leather-effect
gedrukt worden.

4



Schud de FIMO liquid gold-verf goed heen en weer en
breng voorzichtig aan op de lijnen. De lijnen moeten
ongeveer even dik worden. Je kunt dit eventueel met
een tandenstoker nog corrigeren. Wanneer de diamant
helemaal is nagetekend met goud, leg je het vel op het
bakpapier in de oven. Laat gedurende 30 minuten bij
130 °C in een voorverwarmde oven uitharden op de
stand boven-/onderwarmte.

5

Wanneer alles goed is afgekoeld, leg je de kaft van het
notitieboekje op het uitgeharde vel FIMO leather-effect.
Teken met een Lumocolor non-permanent-pen de gaten
voor de spiraal over en ook de randen rondom de kaft.
Knip de kaft nauwkeurig uit.

6

De gaten voor de spiraal kun je het beste met een mesje
uitsnijden. Als er nog potloodstrepen te zien zijn, kun je
die met een vochtig doekje er heel eenvoudig afvegen.

7

De kaft kun je nu weer in de spiraal van het notitieboekje
aanbrengen. Klaar is je persoonlijke notitieboekje.

Tip: Voor het motief kun je je creativiteit de vrije loop
laten. Of het nu een diamant is, of een hartje, je initialen
of gewoon een punt - maak wat jij mooi vindt. 
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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 1

FIMO  liquid 8050 Ovenhardende decogel - Fimo liquid ovenhardende deco
gel 50 ml goud

8050-11 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)
notitieboekje met spiraal, formaat A5
sjabloon van een diamant (afdrukken)
schaar
mesje
potlood

®

®

®

®

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-liquid-8050-deco-gel-m8050/
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/

