
Sieraden in betonlook van FIMOair light

Urban lifestyle-look 
Beton is populair als materiaal voor meubels, woonaccessoires en sieraden. Betongieten is alleen wel wat

omslachtig. Bovendien kun je maar een beperkt aantal voorwerpen in persoonlijke ontwerpen maken, omdat je
telkens een gietvorm nodig hebt. Met FIMOair light creëer je ongelofelijk echte, vormvaste en superlichte sieraden in
betonlook, passend bij elke outfit. Dat is supermakkelijk en snel. De opvallende stijlmix van een coole betonlook en
chic bladmetaal van goud, zilver of koper maakt het dubbel zo hip. En helemaal mooi: FIMOair light is superlicht en

niet zo zwaar als beton, het is dus ideaal om als sieraad te dragen!

30 MIN

Stap-voor-stapuitleg

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


Pak de boetseerklei uit en rol van ca. 1/3 blok FIMOair
light met de acrylroller een plak van ongeveer 1 cm dik.
Print en knip de twee kleinere sjablonen uit voor de
oorbellen en de grotere voor het hangertje. Leg de
sjablonen op de plak FIMOair light en snijd de
sieraadstenen uit de boetseerklei door met het
keukenmesje langs de randen van de sjablonen te gaan.
Snijd het sieraadsteentje voor de linker- of rechteroorbel
nogmaals uit en snijd er ca. 1 cm van af. Dit ingekorte
steentje gebruik je straks om de ring mee te versieren.

Sjablonen betonsieraden downloaden 
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Rol nu met de acrylroller schuin over de lengteas van
ieder steentje, zodat er in het midden een afgerond
kuiltje ontstaat.  Door het rollen is het steentje iets groter
en in het midden wat vlakker geworden.

2

Snijd nu de FIMOair light-stenen met behulp van de
sjablonen in de juiste vorm, doe dit net zoals bij stap 1.
Laat de steentjes aan de lucht drogen.
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Beschilder de steentjes rondom met de betonpasta en
de kwast. Eenmaal gedroogd kun je de gedroogde
steentjes voorzichtig egaliseren met een slijpsponsje.
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Verguld de steentjes door de lijm voor bladmetaal met de
kwast op de gewenste plekken aan te brengen. Wacht
net zolang tot de aangebrachte, melkachtige vloeistof
transparant is geworden (ca. 15 minuten). 
Leg het bladmetaal er nu op met je vingers en klopt
lichtjes aan, tamponneer daarna met de
tamponneerkwast. Verwijder overtollig bladmetaal. Als je
per ongeluk een stukje bladmetaal verkeerd hebt
aangebracht, kun je dit herstellen door er een beetje
betonpasta overheen te schilderen, breng daarna een
nieuw stukje bladmetaal aan.
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Lak de sieraadstenen rondom. Als de lak opgedroogd is,
kun je de sieraadonderdelen monteren: voor het
hangertje boor je met een stukje ijzerdraad voorzichtig
een gaatje dwars door de steen, minimaal 1 cm onder
een punt. Trek het vrije uiteinde van het collier door het
gaatje, sluit de bajonet van het collier en druk met een
platbektangetje samen aan de onderkant. Voor een
kettinkje met een grotere diameter gebruik je een
perforatienaald voor parels om een groter gaatje te
boren. Lijm de oorstekertjes en de basisring op de
achterkant van de sieraadsteentjes.

Tips: 
Past hip koper of glanzende zilver beter bij je outfit?
Versier jouw betonlook-stenen dan met verfijnde
accenten van zilverkleurig of koperkleurig bladmetaal. In
plaats van een kettinkje van zilver of goud staat een
leren ketting ook heel cool. Om een leren koord te
bevestigen, boor je 1 cm onder de punt een kaarsrecht
gat met een tandenstoker. Trek het leren koord nu voor
het gaatje en knoop boven de punt vast. Als je de
sieraadsteen aan een metalen ketting wilt hangen, boor
je aan de bovenkant van de punt een gaatje met een
oogjesstift, haal de oogjesstift eruit, voeg wat lijm toe en
steek opnieuw in het gaatje. Trek de ketting dan door het
oogje van de stift.
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Materiaaloverzicht



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

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

8700 05 1

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

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

8782 BK 1

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

8700 08 1

Anderen kochten ook:

glad werkoppervlak (glas of keramiek), keukenmesje, kwasten om te beschilderen (synthetische
kwast voor het vergulden en lakken, tamponneerkwast), betonpasta of betonverf (eventueel

acrylverf in betongrijs), platbektang voor sieraden, collier voor aan sieradenkettinkje met open
bajonetsluiting (goud- of zilverkleurig, ø 40 mm, 45 cm lang), voor de betonsieraden met

zilveren accenten: sieradenketting met slotje (verzilverd), voor de betonsieraden met
koperkleurige accenten: een zwart leren koord, basisring (ø ca. 12 mm, verstelbaar, met
lijmvlak, goudkleurig of verzilverd), 2 oorstekertjes met kop of 2 oorclips met vlak metalen

plaatje (goud- of zilverkleurig), oogjesstift (zilverkleurig, alleen voor sieradenketting), lijmpistool
of sieradenlijm, hobbyschaar

®

®

®

®

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-sieraadaccessoires/fimo-8712-20-perforatienaalden-voor-parels-8712-20/
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-8700-08-slijpspons-8700-08/

