
Royal Christmas - DIY cadeaulabels

Een sieraad voor jouw kerstcadeaus. 
Kerstmis staat voor de deur! Geef je liefdevol verpakte cadeaus een glamoureuze look met zelfgemaakte

cadeaulabels van FIMO. Bedruk ze met letterstempels om een persoonlijke boodschap te sturen. Of je ze nu maakt in
poederroze, donkerpetrol of koninklijk paars: maak je eigen kerstgeschenken op de mooiste manier persoonlijk.

20 MIN

Stap-voor-stapuitleg

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


Rol een blok FIMO soft in oud-roze met de acrylroller uit
op een stuk bakpapier tot een plak van ca. 1 cm dik. De
plak moet zo groot zijn, dat alle gewenste vormen erop
passen. 

Plaats nu de gewenste letters in de stempellijst (LET OP:
in spiegelbeeld plaatsen!) en druk de letters in de plak
FIMO-klei.
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Steek nu de gewenste figuren, sterren of labels, uit of
snij ze uit. Verwijder het overtollige klei (en rol dit voor de
volgende labels weer uit).

Tip: Bescherm je werk en de materiaalresten tegen de
inwerking van zon en warmte door ze in een pot met
schroefdeksel of in vershoudfolie te bewaren. Zo weer je
ook meteen stof en vuil.
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Maak nu met de kralennaald boven in het label een
gaatje voor het lint. 
Leg alle FIMO-labels op het bakpapier op een bakplaat
en laat op 110 °C gedurende 30 minuten uitharden.
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Nadat de labels goed zijn afgekoeld, kun je met een
penseel en gouden acrylverf de letters vullen. Dit geeft je
cadeaulabels een royale en glamoureuze look. Laat
goed drogen.

Klaar!
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Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Lichtroze, per stuk 8020-205 1

FIMO  effect 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single glitter goud 8020-112 1

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  8712 20 Perforatienaalden voor parels - Blister Bevat 50 parelnaalden 8712 20 1

STAEDTLER  989 Synthetisch penseel - Penselen nummers 2, 8 (rond en
plat) - blisterkaart Design Journey

989-SBK3-3 1

Anderen kochten ook:

koekvormpjes ster, sjabloon cadeaulabel, letterstempels, acrylverf, goudglitter, bakpapier
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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-effect/fimo-effect-8020-ovenhardende-boetseerklei-standaard-blok-m8010-8020-effect/
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-sieraadaccessoires/fimo-8712-20-perforatienaalden-voor-parels-8712-20/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarsbenodigdheden/staedtler-989-penselen-synthetisch-989-sbk3-3/

