Origineel bedrukte haasjes met stippen

Geen figuurzaag nodig!
Deze trendy bedrukte hazen zien eruit als hout, maar zijn snel en eenvoudig te maken van de aan de lucht drogende
boetseerklei FIMOair light. Hang hem aan de muur of zet hem met een standaard op de paastafel: deze haas slaat
een decoratief figuur.

Stap-voor-stapuitleg

1
Rol een blok FIMOair light met de acrylroller uit tot een
plak van ca. 2 cm dik. Druk het motiefvoorbeeld af, knip
het uit en leg het als sjabloon op de plak FIMOair light.
Snij nu het motief met het keukenmes langs de rand van
het sjabloon uit. Verwijder de overtollige FIMOair light en
egaliseer de randen van de haas met een vinger of een
modelleerspatel.
Snij voor de standaard een stuk FIMOair light uit van ca.
10 x 8 cm (kleine haas ca. 8 x 5 cm). Maak van de
FIMOair light-resten eieren.
Tip: Begonnen werkjes en materiaalresten kunnen
worden opgeborgen in een afgesloten plastic zak of in
een luchtdichte verpakking, zoals een plastic doosje of
glas.

2
Steek een satéprikker van de punt van het oor tot aan
het lijf. Maak de neus door een minibolletje van FIMOair
light te rollen en steek dit met een stukje prikker in het
lichaam. Maak met een modelleerspatel groeven de
binnencontouren van de oren en druk met de dop van
een pen cirkels in het hazenlijf en in de eieren. Laat alles
1 dag aan de lucht drogen of als je het wat sneller droog
wil hebben, laat je de hazen en eieren op 600 watt
gedurende ca. 5 minuten uitharden in de magnetron.
Belangrijk: Plaats een glas koud water (ca. 125 ml = 1/8
l) in de magnetron om oververhitting te voorkomen! Laat
het geheel een 1 uur na het modelleren uitharden. Als de
haas nog niet droog is, laat je hem kort afkoelen, draai
hem om en laat hem nogmaals ca. 5 minuten in de
magnetron uitharden.
Belangrijk: Vervang het water met koud water (125 ml)
en plaats het terug in de magnetron.

3
Schilder de haas, de standaard en de eieren in de
gewenste kleuren.
Zet het geheel eerst in witte grondverf en schilder de
figuren daarna lichtblauw of omgekeerd. Laat de verf
drogen en schuur de figuren dan met een schuurspons
voor een antiek effect.
Schilder de stippen wit of lichtblauw. Accentueer de ogen
met het Lumocolor-potlood. Lak de figuren en laat
drogen.

4
Tot slot breng je drie stukken draad links en rechts van
de neus aan als snorharen, plak je de haas op de
standaard en versier je hem met een strik.

Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

Aantal

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

8700 05

1

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

8700 04

1

FIMO® 8711 Boetseerstaafjes - Etui bevat 4 verschillende boetseerstaafjes

8711

1

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

8700 08

1

FIMO® 8704 Glanzend vernis - Blister Bevat 1 potje glanslak, 35 ml

8704 01 BK

1

Lumocolor® permanent duo 348 Permanent marker met twee punten - Single
zwart

348-9

1

Anderen kochten ook:
glad werkoppervlak (glas of keramiek), keukenmes, dop van een pen, printerpapier en schaar,
acrylverf (wit, roze en lichtblauw), kwast voor het lakken en beschilderen, satéprikkers van hout,
bakplaat, staaldraad, decoratielint in babyblauw, hetelijmpistool

,

