
Sieradenset van FIMO leather-effect

Extravagante creaties in leeroptiek  
Of het nu om oorbellen, hangers of armbanden gaat, met FIMO leather-effect kun je de mooiste sieraden heel

eenvoudig zelf maken. De nieuwe modelleerklei blijft na het uitharden flexibel en is bijzonder geschikt voor
eigengemaakte unieke juweeltjes. 

Door de speciale oppervlaktestructuur krijgen je creaties bovendien een leerachtig uiterlijk. De frisse kleuren geven je
zin om opvallende ontwerpen te maken.

25 MIN

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


Stap-voor-stapuitleg

Rol een blok FIMO leather-effect in de kleur
watermeloen uit in de kleimachine op stand 5 tot een
lange strook. De strook moet ongeveer 1 - 2 mm dik, 3
cm breed en 15 - 20 cm lang zijn.

1

Rol nu een iets grotere strook uit in de kleimachine op
stand 5 van een blok FIMO leather-effect duifgrijs en
plaats de rode strook erop en druk aan. 
Snij de uitsteeksels weg.

2

Haal de stroken samen op stand 2 door de kleimachine.
Herhaal voor elke dunnere stand. Rol tot slot de strook
op stand 5 door de kleimachine uit tot de strook
ongeveer 30 cm lang is. 

Laat de lange strook gedurende 30 minuten op 130°C
in een voorverwarmde oven uitharden op de stand
boven-/onderwarmte.
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Leg de uitgeharde strook op een snijmat. Meet met een
lineaal en potlood een strook van 3 cm breed en 30 cm
lang af (voor smallere polsen 28 cm of 26 cm lang). 
Gebruik de lineaal als geleiding en snij met een scherp
mesje de strook uit.

4

Rond met de schaar de uiteinden af.

5

Markeer de plek van de drukknopen eerst met een
potlood. Maak vervolgens de gaten met een gatentang.

6

Meet met de lineaal de afstanden voor de drie
insnijdingen uit en markeer met het potlood. Snij met een
afstand van ongeveer 1 cm van de gaten de insnijdingen
in de FIMO-strook.
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Bevestig met een tang of ander gereedschap de
drukknopen.

Belangrijk: Let erop dat de armband één keer gedraaid
wordt als je de drukknopen vastmaakt.
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Gebruik voor de oorbellen de afgesneden reststukken of
maak een nieuw vel van FIMO leather-effect in twee
kleuren. 
Meet met het potlood twee stukken van 8 cm lang en 1,5
cm breed af en snij met het scherpe mesje uit. Rond
vervolgens met de schaar de uiteinden af.

9

Maak in beide uiteinden met de gatentang een klein
gaatje. Snij hier twee insnijdingen met het scherpe mesje
in. Let op voldoende afstand tot de gaatjes. Haak beide
uiteinden over elkaar heen in een buigring. Bevestig een
tweede ring en oorhangers eraan. 

Klaar!
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Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

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

8010-809 1

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

8010-249 1

FIMO  8700 22 Oventhermometer - Blister Fimo oventhermometer 8700 22 1

Anderen kochten ook:

glad werkoppervlak (glas of keramiek), schaar, snijmat, scherp mesje, potlood, lineaal,
gatentang, 4 Anorak-drukknopen (12 mm) en fixeertang of -gereedschap, 4 buigringen en 2

oorhangers, sieradentang

®

®

®

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-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8700-22-fimo-oventhermometer-8700-22/

