
Sieraden van FIMO leather-effect in terrazzolook

Van FIMO leather-effect maak je zelf hele mooie sieradensets in leerlook. 
Als je drie verschillende kleuren combineert, ontstaat er een prachtig terrazzo-effect voor statement-oorbellen en een

bijpassende ketting!

30 MIN

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


Een bijdrage van Lisa Tihanyi

Stap-voor-stapuitleg

Neem een blok FIMO leather-effect zwart en
saffraangeel en rol elk blok met de acrylroller uit tot een
plak van ongeveer 2 mm dik.
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Knip van de andere twee kleuren (saffraangeel en ivoor)
veel kleine snippertjes af en verspreid ze over de zwarte
plak FIMO.

Het ziet er helemaal mooi uit als de kleuren elkaar
overlappen.
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https://www.staedtler.com/be/nl/ontdekken/lisa-tihanyi/


Leg een stuk bakpapier op de besprenkelde plak FIMO
leather-effect en rol er zachtjes overheen met de
acrylroller, totdat alle gekleurde confetti in de zwarte plak
FIMO is opgenomen. 
Beweeg de saffraangele en zwarte, besprenkelde plak
FIMO nog even zachtjes met de handen en trek een
beetje uit elkaar. 
Zo wordt het leereffect nog mooier. Leg beide plakken
vlak op bakpapier en laat 30 minuten uitharden in de
oven 130 °C op boven-/onderhitte. 
Laat vervolgens afkoelen.
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Leg nu de sjablonen op de uitgeharde plakken en trek ze
met een uitwisbare stift over.
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Voor de oorbellen knip je alles twee keer uit. Knip met de
schaar het voorgetekende ontwerp uit de plakken FIMO.
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Maak nu gaatjes met de ponstang op de plek waar je de
gaatjes hebt getekend.
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Verbind de onderdelen vervolgens met de
sieradenringen. Gebruik hiervoor de sieradentang.
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Als laatste plak je de oorstekertjes aan de achterkant
van de kleine FIMO-rondjes vast met secondelijm.
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Rijg de ketting gewoon links en rechts door de gaatjes
van de halve cirkel van FIMO en daarmee is ook de
halsketting klaar.
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Materiaaloverzicht



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  leather-effect 8010 Ovenhardende boetseerklei - Single Leather-effect
saffraan geel

8010-109 1

FIMO  leather-effect 8010 Ovenhardende boetseerklei - Single Leather-effect
zwart

8010-909 1

FIMO  leather-effect 8010 Ovenhardende boetseerklei - Single Leather-effect
ivoor

8010-029 1

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

8700 05 1

Lumocolor  non-permanent pen 311 Non-permanente universele pen S -
Single zwart

311-9 1

Anderen kochten ook:

Glad werkoppervlak (glas of keramiek), sieradenringen, sieradentang, oorstekertjes, ketting,
secondelijm, ponstang, schaar
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https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-leather-effect-boetseerklei-m8010/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-leather-effect-boetseerklei-m8010/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-leather-effect-boetseerklei-m8010/
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/markers/universele-stiften/lumocolor-non-permanent-pen-311-non-permanente-universele-pen-s-m311/

