
Kersthangers van FIMO leather-effect

Op zoek naar tijdloze kerstdecoratie? Maak van FIMO leather-effect prachtige ornamenten en hangers. Zo maak je
van je kerstversiering een echte blikvanger.

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


Een bijdrage van Mone

Instructievideo

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
noot

8010-779 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

Noris  965 Hobbyschaar - Blister bevat schaar met lengte 14 cm 965 14 NBK 1

Anderen kochten ook:

perforatietang, garen en naald, sjablonen, secondelijm

Mengverhoudingen:

1 blok ivoor + 1/3 strook noot = lichtbeige
1 blok ivoor + 1,5 rib noot = donkerbeige

®

®

®

®

®

Stap-voor-stapuitleg

Meng de bovenstaande kleuren en hoeveelheden FIMO
leather-effect in de gewenste bruintinten.
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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-professional/fimo-8700-05-acryl-roller-8700-05/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kleuren-en-knutselen/knutselen/noris-965-hobbyschaar-965-14-nbk/


Rol deze met de acrylroller uit tot een dunne plak. Dat
kan bijvoorbeeld ook met een kleimachine. Hoe dunner
de plak, hoe beter. 

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. 

Leg nu het FIMO-vel op een bakplaat met bakpapier en
hard het uit in een voorverwarmde oven gedurende 30
minuten op 130 graden Celsius.
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Terwijl de FIMO-klei in de oven ligt, druk je de gewenste
motiefsjablonen af en knip je de motieven langs de lijnen
uit.

3

Plaats daarna het sjabloon op het afgekoelde FIMO-vel
en teken het na met een Lumocolor non-permanent
markeerstift.
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Knip nu de afzonderlijke motieven uit met de schaar.
Overgebleven resten van de markeerstift kun je goed
verwijderen met water of een babydoekje.
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Voor de honingraatornamenten:

knip het ornamentmotief vier keer uit. Knip twee
elementen van het ornament voor de helft in. Let erop
dat je er één aan de bovenkant en één aan de onderkant
inknipt, zodat beide in elkaar geschoven kunnen worden.
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Bevestig de in elkaar geschoven elementen met
secondelijm aan elkaar. Lijm de halve elementen daarna
tussen de al aan elkaar gelijmde elementen. 

Tip: Plak direct een touwtje tussen de elementen!
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Voor de borduurornamenten:



Pons met een perforatietang in het midden tussen elke
punt van de ster een gat.
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Rijg het garen door de naald. Rijg de naald vervolgens
door de afzonderlijke gaten, zodat er een mooi patroon
ontstaat. Knoop de uiteinden van het garen aan elkaar
vast.

Hangers eraan hangen en klaar is Kees.
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