
Kleurrijke decoratieve hangers voor Pasen van FIMOair light

Ben je nog steeds op zoek naar een kleurrijk decoratie-idee voor Pasen? Dan hebben we de perfecte creatieve tip
voor je. De luchtdrogende boetseerklei FIMOair light kan met een beetje acrylverf heel eenvoudig in de kleuren van je
keuze worden gekleurd. Met een paar uitsteekvormpjes maak je in een handomdraai schattige hangers. Paashaas,

paaseieren of worteltjes – je creativiteit kent geen grenzen. Maak zo veel kleurrijke hangers als je wilt in de kleuren en
motieven van jouw keuze. Ze hangen niet alleen mooi aan de paastak, maar zijn ook perfect te gebruiken als

tafeldecoratie!

45 MIN

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


Instructievideo

Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO air light 8131 Boetseerklei die aan de lucht of in de magnetron droogt -
Wit, per stuk, 250 g

8131-0 1

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

8700 05 1

 stempelset - 8700 09 1

STAEDTLER  8500 Acrylverf - Karat acrylverf - set 12 tubes 12 ml 8500 C12 1

Anderen kochten ook:

diverse uitsteekvormpjes met paasthema, rubberen handschoenen, lint, bakpapier, glad
werkoppervlak

®

®

®

Stap-voor-stapuitleg

Verdeel het blok FIMOair light in ongeveer 5-6 gelijke
delen, afhankelijk van hoeveel verschillende kleuren je
wilt mengen. 

Pak nu een klein beetje acrlyverf naar keuze en kneed
de kleur en het blok FIMOair light tot het FIMOair light
volledig is gekleurd. Gebruik hierbij rubberen
handschoenen. Herhaal dit nu met alle kleuren.
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https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimoair/fimoair-light-8131-luchtdrogende-of-in-de-magnetron-hardende-boetseerklei-m8131/
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-vormen/8700-09/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/acrylverf-aquarelverf/staedtler-8500-acrylverf-8500-c12/


Rol nu de afzonderlijke FIMOair light-kleuren uit tot een
plak van ca. 0,5 mm dik. Nu kun je alle vormen van je
keuze uitsteken. Met de stempelset kun je ook nog
spreuken of woorden zoals 'Happy Easter' in de FIMOair
light drukken of steek met een kleine hartuitsteekvormpje
een hart uit het ei. 

Tip: Om ervoor te zorgen dat de vormen later niet
uitlopen, moet je erop letten dat je de FIMOair light niet
te dun uitrolt!
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Prik in alle uitgestoken vormen nog een klein gat, zodat
de vorm na het drogen met lint of een koord kan worden
opgehangen. Als je tevreden bent met je resultaat, laat
je de vormen minstens 24 uur drogen aan de lucht bij
kamertemperatuur.

Tip: Om ervoor te zorgen dat de vormen tijdens het
drogen niet bol gaan staan, draai je ze aan het begin van
het droogproces minstens elke 2-4 uur om.
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Wanneer de vormen helemaal droog zijn, hoef je alleen
nog het lint door het gat te rijgen en vast te knopen. 
  
En klaar zijn je prachtige paashangers!
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