
Letters in betonlook – extravagant woondesign

De betonlook is de moderne trend onder woonaccessoires. Met deze stijlvolle deco-letters haal je de urban-sfeer van
beton in huis. Versier je vensterbanken, muren of boekenplanken en geef je huis een gezellige sfeer. De clou: de

letters van FIMOair light zien er massief uit, maar zijn niet zo zwaar als beton. Integendeel, ze zijn superlicht en staan
altijd goed – perfect om neer te zetten, op te hangen of op te plakken.

60 MIN

Stap-voor-stapuitleg

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


Rol per letter een blok FIMOair light wit uit tot een plak
van ca. 3 cm dik.

Tip: 
Plaats tijdens het uitrollen links en rechts van het blok
FIMOair light twee houten latten van 3 cm hoog. Zo krijg
je een gelijkmatige hoogte van het uitgerolde blok
FIMOair light.
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Knip de papieren sjablonen voor de letters uit, maak een
beetje vochtig en leg op de plak FIMOair light. Maak een
indruk van de contouren met de scalpel of een
keukenmesje.

 

2

Verwijder de sjablonen en steek de letters uit: met de
harde cutter loodrecht door de lijnen naar beneden. Snijd
nu de letters voorzichtig langs de contouren uit. Herhaal
dit voor alle letters en laat ze aan de lucht drogen.
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Als de letters droog en uitgehard zijn, kun je kleine
oneffenheden verwijderen met het slijpsponsje. Maar
kleine scheurtjes en gaatjes zijn wel gewenst, die geven
juist de speciale betonlook. 
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Next, cover the letters in a coat of grey paint (e.g.
Rayher‘s Chalky Finish in stone grey). To enhance the
concrete effect still more, sprinkle a bit of sand over the
paint while still wet and rub it in with the brush.
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Breng op alle smalle zijkanten van de letters een laagje
lijm voor bladmetaal aan en laat even drogen. Sla de
voorkant van de letters over, deze krijgen geen gouden
laagje.
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Breng nu kant voor kant het bladmetaal aan met een
droog, zacht kwastje en druk aan door voorzichtig aan te
tippen.

7

Voor een betere bescherming van de letters, kun je deze
aan het einde met zijdematte finish afwerken. Laat goed
drogen.
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Materiaaloverzicht 



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO air light 8130 luchtdrogende boetseerklei - Wit, per stuk, 350 g 8130-0 10

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

8700 05 1

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

8700 04 1

FIMO  8711 Modelleergereedschap - Etui bevat 4 verschillende
boetseerstaafjes

8711 1

FIMO  8700 08 Slijp- en polijstset - Blister Slijpspons-set, 3 verschillende
korrelstructuren (fijn, superfijn, microfijn)

8700 08 1

FIMO  8781 Bladmetaal - Single Bladmetaal, meerkleurige vlokken, 3 g 8781-11 1

FIMO  8781 Bladmetaal - Single Bladmetaal, meerkleurige vlokken, 3 g 8781-81 1

FIMO  8781 Bladmetaal - Single Bladmetaal, meerkleurige vlokken, 3 g 8781-26 1

FIMO  8782 Maat voor bladmetaal - Blister Bevat 1 potje ondergrondlijm voor
bladmetaal, 35 ml

8782 BK 1

FIMO  8705 Half glanzend vernis - Blister Bevat 1 potje semi-glanzende lak op
waterbasis, 35 ml

8705 01 BK 1

Anderen kochten ook:

glad werkoppervlak (glas of keramiek), kwasten, schaar, waterglas, halfronde vijl, schuurpapier
P120, tandenstoker, zand, wit katoenen touw, 2 houten lijsten met profiel: 30 mm x 18 mm, 30

cm lang 
Voor het beschilderen: grijs krijtverf (bijv. Chalky Finish van Rayher), zand
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https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimoair/fimoair-light-8130-luchtdrogende-boetseerklei-m8130/
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-professional/fimo-8700-04-cutters-8700-04/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-modelleergereedschappen/fimo-8711-boetseerstaafjes-8711/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8700-08-slijpspons-8700-08/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8781-bladmetaal-m8781/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8781-bladmetaal-m8781/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8781-bladmetaal-m8781/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8782-lijm-voor-bladmetaal-8782-bk/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8705-half-glanzend-vernis-8705-01-bk/

