
Letter it – wenskaarten

Handgeschreven en persoonlijke wenskaarten zijn nu de trend voor bijzondere gelegenheden. Met de
tekstvoorbeelden kun je de motieven heel eenvoudig overtrekken en naar hartenlust inkleuren. Of je nu kiest voor
klassieke, witte kaarten of papier in pasteltinten – met sterren, hartjes en bloemen van FIMO worden de kaarten

kleine kunstwerkjes en zorgen voor veel plezier – voor de makers en ontvangers! 

30 MIN

Stap-voor-stapuitleg

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


Voor de versieringen op de kaarten kneed je de juiste
hoeveelheid FIMO zacht en rol het tot een bal.

1

Druk de bal gelijkmatig in de siliconenvorm en zorg
ervoor dat er geen luchtbellen ontstaan.
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Snijd overtollig materiaal vlak weg met een glad mesje.

3



Laat de FIMO in de vorm 30 minuten uitharden in de
oven op 110 °C.

Tip: 
Je kunt ook eerst alle versieringen klaarmaken en deze
zonder de siliconenvorm laten uitharden.

De FIMO siliconenvorm is ook verkrijgbaar in de
volgende ontwerpen:

“Sterren” 8725 20 
“Veren” 8725 21 
“Bloemen” 8725 22 
“Hartjes” 8725 23 
“Strikken” 8725 24 
“Camée” 8725 25 
“Knopen” 8725 26 
“Sieraden” 8725 27 
 

4

Print eerst het kaartmotief uit en knip dit dan langs de
grijze lijn uit. Kleur vervolgens de hele achterkant in met
een zacht grafietpotlood (bijv. Lumograph 4B). Houd
hierbij het potlood zo vlak mogelijk tegen het papier.

Sjabloon wenskaart downloaden 
 

5

Leg het motief met de grijs gekleurde kant naar beneden
op de kaart of op het gekleurde papier. Trek het motief
over met een scherp, relatief hard potlood (bijv.
Lumograph HB), waardoor je het motief op de kaart
overbrengt.

Tip: 
Maak het voorbeeld aan de kaart vast met paperclips,
zodat er niets verschuift. Je kunt het motief eventueel
ook overtrekken met carbonpapier.  
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Trek vervolgens de contouren secuur over met de
pigment liner 0.3 mm.

7

Omdat de pigment liner waterbestendig is, kun je jouw
ontwerp met een gerust hart inkleuren hoe je maar wilt:
met kleurpotloden, viltstiften of aquarelpotloden.

8

Bevestig ten slotte de uitgeharde FIMO-versieringen met
Pattex Multi Alleslijm.
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Materiaaloverzicht

Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  soft 8023 Ovenhardende boetseerklei - Set "Basic set" bevat 9 halve
blokken van 25 g FIMO soft, 1 flesje glansvernis, 1 boetseerstaafje en 1
werkdoek

8023 10 1

FIMO  8703 Glanslak - Blister Glansvernis op waterbasis, glazen flesje met 10
ml, penseel geïntegreerd in het dopje

8703 01 BK 1

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

8700 04 1

FIMO  8700 22 Oventhermometer - Blister Fimo oventhermometer 8700 22 1

Anderen kochten ook:

glad werkoppervlak (glas of keramiek), verschillende gekleurde kaarten in A6-formaat (in alle
kleuren van de regenboog en met envelop bij alle schrijfwarenwinkels verkrijgbaar), lijm (bijv.

Pattex), paperclips

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-soft/fimo-soft-8023-materiaal-pack-8023-10/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8703-glanzend-vernis-8703-01-bk/
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-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8700-22-fimo-oventhermometer-8700-22/

