
Muurtattoo lettering van FIMO soft

Woorden, spreuken of citaten, typografische woonaccessoires zijn helemaal hip.

Muurtattoos van grote letters zijn populair om een decoratief statement te maken. Met FIMO soft kun je de letters voor
jouw muurtattoo vormgeven in de gewenste grootte, met eigen tekst en passend bij je interieur. In de herfst is een

design in houtlook een ware blikvanger en zorgt voor een gezellige sfeer op koude dagen. De berkenhoutlook die je
hier ziet, hebben we gemaakt van FIMO soft-letters en bewerkt met een FIMO accessoires structuurvorm en witte

verf, simpel en snel.

45 MIN

Stap-voor-stapuitleg

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


Neem per letter 1 blok witte FIMO soft en mix deze met
1/2 blok zwarte FIMO soft. Dit gaat het beste met de
kleimachine: maak de witte FIMO soft eerst plat met de
acrylroller en wals vervolgens in de kleimachine (stand
1) tot een plak. Doe hetzelfde met het halve blok zwarte
FIMO soft. Leg de witte plak op de zwarte en haal ze
samen door de kleimachine. Vouw de plak dubbel, haal
weer door de kleimachine, vouw dubbel, rol uit, vouw
dubbel, etc. tot de witte kleur een homogene kleur
antraciet is geworden.

Tip: 
Haal de klei altijd met de vouw naar beneden of zijwaarts
door de kleimachine, om luchtbellen te voorkomen. 
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Leg de plak FIMO soft op het bakpapier. Plaats nu de
licht bevochtigde structuurvorm ‘hout’ op de plak FIMO
soft. Rol de acrylroller stevig over de structuurvorm
heen, zodat de afdruk van het houtmotief goed in de
boetseerklei te zien is. Herhaal dit net zo lang totdat de
hele plak een mooi houtmotief heeft. Als je de
structuurvorm op een glad stuk FIMO legt naast een stuk
dat al bedrukt is, zorg er dan voor dat de houtstructuur
een stukje overlapt, zodat er een mooie overgang is en
je zeker weet dat er geen stukken onbedrukt blijven.
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Print de voorbeeldletters uit op papier en knip de letters
uit. Leg de letters op de bedrukte plak FIMO soft en druk
lichtjes aan. Het voorbeeld plakt nu aan de plak FIMO
soft en moet niet nog meer vastgezet worden. Snijd de
letters uit door het keukenmesje verticaal te houden en
zo langs de papieren letters te gaan. Verwijder de
overtollige FIMO soft en de papieren letters. Herhaal
deze stappen voor alle letters, doe dit twee keer met de
letters ‘P’ en ‘S’. De snijrestanten kun je gewoon nog
een keer gebruiken door ze samen te kneden, uit te
rollen, bedrukken en de letters met behulp van de
voorbeelden uit te snijden. Laat alles gedurende 30
minuten uitharden in de oven op 110 °C. Haal uit de
oven, verwijder het bakpapier en laat afkoelen.

Sjablonen letters downloaden
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Verf nu de voor- en achterkant van de uitgeharde FIMO-
letters dekkend wit. Laat de verf drogen. 
Tip: 
Wil je liever een andere soort houtnerf, omdat deze beter
past bij je meubels van sparren-, beuken, eiken- of
kersenhout? Creëer de FIMO-letters van je muurtattoo in
de kleur die bij je interieur past. De letters kun je
onbedrukt laten, dus met een glad oppervlak, of juist met
andere FIMO accessoires structuurvormen bedrukt
worden. Wat vind je bijvoorbeeld van letters met een
leer- of krokodillenprint (structuurvorm Art.Nr. 8744 03)?
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Neem de slijpspons uit de Grind ’n polish-set en schuur
de witte verf aan de voorkant hier en daar af, zodat de
houtprint zichtbaar wordt en die typische licht-donkere
berkenhoutlook ontstaat. Lak de letters aan de voor- en
achterzijde. Je kunt de letters van FIMO soft nu met
dubbelzijdig tape of montagetape aan de muur, een
plank of op een spiegel bevestigen.
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Materiaaloverzicht

Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single wit 8020-0 9

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single zwart 8020-9 5

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

8700 05 1

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

8700 08 1

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

8703 01 BK 1

Anderen kochten ook:

glad werkoppervlak, keukenmesje, witte acrylverf, kwast om te verven en te lakken, bakblik,
bakpapier, dubbelzijdig tape of dubbelzijdig montagetape voor ruwe, gestructureerde

ondergronden
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https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-soft/fimo-soft-8020-ovenhardende-boetseerklei-standaard-blok-m8020/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-soft/fimo-soft-8020-ovenhardende-boetseerklei-standaard-blok-m8020/
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-oppervlaktebehandeling/fimo-8700-08-slijpspons-8700-08/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8703-glanzend-vernis-8703-01-bk/

