
Schattige glitterhaasjes in streepjeslook

Als decoratie bij het raam of op de tafel: de schattige haasjes van FIMO effect-glitterkleuren zorgen overal
voor vrolijkheid. 

Elk lijf bestaat uit een kippenei, dat met lange slierten van FIMO effect in glitterkleuren snel en eenvoudig wordt
omwikkeld. De slierten kunnen het beste worden gemaakt met de FIMO professional Clay Extruder. Vul de Extruder
gewoon met de boetseerklei, draai aan de slinger en als bij toverslag ontstaat een perfect gevormde, lange FIMO-

sliert van gelijkmatige dikte.

Stap-voor-stapuitleg

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


De buik van de haas bestaat uit een uitgeblazen
kippenei dat spiraalvormig wordt omhuld met FIMO
effect in glitterkleuren. De lichaamsdelen (oren, voor- en
achterpoten) worden gesneden uit een uitgerolde plak
FIMO effect met glitter. Verdeel eerst de benodigde
hoeveelheden FIMO effect-glitterkleuren voor het
mengen van de kleuren in de volgende porties:

1

Roze haas 
Snij voor de roze omhulling van het ei 4 stroken van een
blok FIMO effect-glitterwit en 1/8 strook van een blok
FIMO effect-glitterrood af; snijd voor de roze
lichaamsdelen 4 stroken van een blok FIMO effect-
glitterwit en 1/4 strook van een blok FIMO effect-
glitterrood af.
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Blauwe haas 
Snij voor de lichtblauwe omhulling van het ei 4 stroken
van een blok FIMO effect-glitterwit en 1/8 strook van een
blok FIMO effect-glitterblauw af; snijd voor de blauwe
lichaamsdelen 4 stroken van een blok FIMO effect-
glitterwit en 1/4 strook van een blok FIMO effect-
glitterblauw af.
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Groene haas 
Snij voor de lichtgroene omhulling van het ei 4 stroken
van een blok FIMO effect-glitterwit en 1/8 strook van een
blok FIMO effect-glittergroen af; snijd voor de groene
lichaamsdelen 4 stroken van een blok FIMO effect-
glitterwit en 1/4 strook van een blok FIMO effect-
glittergroen af.

Rol de voor de omhulling aangegeven hoeveelheid
FIMO effect-glitterwit met de acrylroller uit op bakpapier.
Plaats de aangegeven hoeveelheid FIMO effect-glitter in
rood, blauw of groen en rol deze ook uit. Vouw de
uitgerolde boetseerklei voor de helft samen, rol uit, vouw,
rol uit, enzovoorts totdat de kleuren zijn gemengd.

Rol voor de lichaamsdelen met de aangegeven kleuren
op dezelfde manier een plak van ca. 2 tot 3 mm dik uit.
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De FIMO  effect-draden die nodig zijn voor de omhulling
van het ei kunnen het beste worden gemaakt met de
FIMO professional Clay Extruder.

Rol de roze, lichtblauwe of lichtgroene FIMO effect-plak
met de hand tot een rol. Vul de Clay Extruder met de
halve rol, plaats de afbeeldingsschijf met het 2 mm grote
gat (volg de gebruiksaanwijzing) en pers een lange
FIMO effect-sliert.

Maak nog een lange sliert van de andere halve rol.
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Druk een uiteinde aan een ei en wikkel de FIMO effect-
sliert spiraalvormig om het ei.

Strijk de overgangen tussen twee slierten glad.

Tip: Maak bij de hazen paaseieren met streepjeslook in
passende kleur om op te hangen. Je kunt effen of
meerkleurige paaseieren maken. Wissel voor dit design
bij het opbrengen van de FIMO effect-sliert gewoon van
kleur.
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Druk de motiefvoorbeelden op papier af en knip ze uit.
Leg de voorbeelden voor het oor, de voor- en
achterpoten op de roze, blauwe of groene FIMO effect-
plak.

Snij de motieven langs de rand van het papieren
sjabloon twee keer uit. Draai het voorbeeld om als je het
tweede oor uitsnijdt. Druk de voor- en achterpoten met
een spitse modelleerspatel op twee plekken naar binnen.

Kneed de resten van de roze, lichtblauwe of lichtgroene
FIMO effect-sliert samen en rol het met de acrylroller tot
een dunne plak. Snij het binnenoor met behulp van het
sjabloon twee keer uit de plak. Draai het voorbeeld om
als je het tweede oor uitsnijdt.

7

Druk het binnenoor op het buitenoor en strijk de randen
van het binnenoor met je vinger of een modelleerspatel
glad. Maak van de roze kleirestanten een kleine ronde
neus voor de blauwe of groene haas, maak van de
donkerroze restanten een neus voor de roze haas. Druk
nu alle lichaamsdelen op het omwikkelde ei op hun
plaats, strijk de overgangen naar het lichaam glad en
buig de oren in vorm. Maak met behulp van de Clay
Extruder en de motiefschijf met de 1 mm grote gaten
dunne korte slierten van zwarte FIMO soft (hoeveelheid:
ca. 1 strook) en plaats dit als mond op de hazen. Druk
twee kleine zwarte balletjes op het lijf voor de ogen.

Laat de haas staand op bakpapier in de oven gedurende
30 minuten op 110° C uitharden. Ondersteun de oren
daarbij met een klein glas, zodat ze tijdens het uitharden
in vorm blijven. Haal de figuren uit de oven, laat afkoelen
en lak ze.
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Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  effect 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single glitter wit 8020-052 3

FIMO  effect 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single glitter blauw 8020-302 1

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single zwart 8020-9 1

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

8700 05 1

FIMO  8711 Modelleergereedschap - Etui bevat 4 verschillende
boetseerstaafjes

8711 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 (glas of keramiek), per haas 1 uitgeblazen kippenei, keukenmes, 2 kleine
drinkglazen, kwasten voor het lakken, bakblik en bakpapier
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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-effect/fimo-effect-8020-ovenhardende-boetseerklei-standaard-blok-m8010-8020-effect/
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-modelleergereedschappen/fimo-8711-boetseerstaafjes-8711/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8703-glanzend-vernis-8703-01-bk/

