
Kerststerren van FIMO leather-effect

Heb je al gedacht aan je kerstdecoratie van dit jaar? Nee? Dan is hier een mooi idee voor jou! Met slechts enkele
handelingen kun je van FIMO leather-effect mooie sterrenhangers maken, passend bij de kleuren van je

kerstdecoratie.

30 MIN

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


Een bijdrage van Mone

Stap-voor-stapuitleg

Snij een half blok FIMO leather-effect in de kleur van
jouw keuze af en rol deze grof uit met de acrylroller.

1

Rol nu een FIMO-plak uit tot ca. 1,5 – 2 mm dik. Dat kun
je doen met de acrylroller of met een kleimachine op
stand 3.
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Om een mooi leerachtig effect te verkrijgen, trek je de
FIMO-plak met je handen voorzichtig iets uit elkaar. Laat
het plak FIMO leather-effect nu volledig vlak op
bakpapier in de oven uitharden op 130 graden Celsius
boven-/onderwarmte gedurende 30 minuten.
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Na het afkoelen teken je met een in water oplosbare
markeerstift zoals de STAEDTLER Lumocolor non-
permanent acht strepen van 1 cm breed. Elke strook
moet 10 tot 13 cm lang zijn.
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Knip de stroken op maat met een schaar.

Tip: met een vochtig babydoekje kun je de resten van de
markeerstift heel eenvoudig van de FIMO leather-effect
verwijderen.
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Op de uiteinden van de stroken druppel je een klein
beetje secondelijm en plak je de twee uiteinden aan
elkaar, zodat er een druppelvorm ontstaat. In totaal heb
je acht druppels nodig.
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Leg eerst vier druppels met de gebogen achterkant
tegen elkaar en plak deze met secondelijm aan elkaar.
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De volgende vier druppelvormen leg je nu in de
openingen tussen de reeds aan elkaar gelijmde
druppels. Plak ook deze nu met secondelijm vast.

8

Maak nu met een gatentang een gat in een punt.
Daaraan kun je je ster dan ophangen. Trek een lint of
stukje touw door het gat en maak je eigen persoonlijke
sterrendecoratie.
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Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

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

8010-749 1

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

8700 05 1

Noris  965 Hobbyschaar - Blister bevat schaar met lengte 17 cm 965 17 NBK 1

Lumocolor  non-permanent pen 311 Non-permanente universele pen S -
Single zwart

311-9 1

Anderen kochten ook:

perforatietang, secondelijm, liniaal
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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-professional/fimo-8700-05-acryl-roller-8700-05/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kleuren-en-knutselen/knutselen/noris-965-hobbyschaar-965-17-nbk/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/markers/universele-stiften/lumocolor-non-permanent-pen-311-non-permanente-universele-pen-s-m311/

