Terracotta kippen in trendy design

Pure boerderijromantiek. Haal het country-gevoel in huis met deze decoratieve kippen in terracottalook.
Het populaire stippenpatroon geeft het gevederde vee bovendien een trendy touch. Met FIMOair basic zijn de kippen
eenvoudig zelf te maken – helemaal zonder oven. De gebruiksklare kleiachtige modelleermassa droogt namelijk aan
de lucht. Tot slot breng je nog FIMO Accessoires-glanslak aan en perfect is de typische keramische glazuurlook.

Stap-voor-stapuitleg

1
Zet een schaaltje met water klaar om je vingers en
gereedschap vochtig te maken. Dek het werkoppervlak
af met folie.
Leg een half blok FIMOair basic in de kleur terracotta op
het werkblad en druk het plat. Leg er folie op en rol de
FIMOair basic met de acrylroller gelijkmatig uit tot een
plak van ca. 0,5 cm dik.
Tip: Begonnen werkjes en materiaalresten kunnen
worden opgeborgen in een afgesloten plastic zak of in
een luchtdichte verpakking, zoals een plastic doosje of
glas.

2
Trek de folie eraf en bedek het ei van piepschuim de
plak uitgerolde modelleerklei. Leg nog meer plakken om
het ei tot het volledig bedekt is. Let erop dat de randen
aansluiten en elkaar niet overlappen.
Druk alles stevig aan en strijk het glad. Strijk de
overgangen glad met de vochtig gemaakte
modelleerspatel of met een vochtige vinger.
Vul bij een zittende kip de onderkant van het ei van
piepschuim extra op met wat FIMOair basic, zodat de kip
rechtop staat en dus niet kan omvallen.

3
Verdeel telkens kleinere stukken FIMOair basic in de
kleur terracotta over de hals, het hoofd en de staart, leg
deze op de juiste plaats op het ei van piepschuim en
druk in de juiste vorm. Maak bij het aanbrengen van
motiefdelen de aanzetplek altijd eerst vochtig, breng
daarna een beetje FIMOair basic aan en strijk glad met
de vochtig gemaakte modelleerspatel. Zo ontstaan
gelijkmatige, gladde overgangen.
Plaats en vorm de kam boven op de kop, de snavel in
het midden en de twee lellen onder de snavel.

4
Gebruik de modelleerspatel om gaten voor de ogen te
prikken en trek de snavellijn.
Vorm twee vleugels van twee uitgerolde stukken FIMOair
in de kleur terracotta. Druk nu met de modelleerspatel
een golfpatroon in de vleugels.
Leg de onderste vleugelranden golvend in vorm.

5
Druk met een ronde dop, bijvoorbeeld van een PET-fles,
rondom in het lichaam van de kip cirkels.
Laat de kip minimaal 2-3 dagen bij kamertemperatuur
goed drogen. Als er tijdens het drogen scheuren
ontstaan, kunnen deze probleemloos met verse klei
worden bijgestreken.

6
De kip met de Grind‘n polish-schuursponsjes droog
gladschuren.
Deze schuursponsjes zijn voorzien van een schuimlaag
die zich optimaal aan het gewelfde oppervlak van de kip
aanpast.

7
Schilder de ingedrukte cirkels op het lichaam van de kip
wit met acrylverf. Laat de kam, de lellen en de staart in
terracotta of schilder ze rood. Laat de verf drogen.
Voorzie de kip vervolgens van een laag glanslak. De lak
laat de terracottakleurige FIMOair als geglazuurd
keramiek glanzen. Bovendien beschermt hij de kip tegen
vocht en vuil.
Tip:
Wil je een kip bijvoorbeeld als bloempotdecoratie
gebruiken, dan boor je aan de onderkant van het ei van
piepschuim een rond stuk hout of metalen staaf zo diep
mogelijk in het ei.
Trek de stok eruit en omhul het ei van piepschuim met
FIMOair basic zoals beschreven, waarbij je de opening
voor de stok uitsnijdt. Zet de beschilderde gedroogde kip
op de stok, lak hem en klaar.

Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

Aantal

FIMO®air 8100 Luchtdrogende boetseerklei - Single terracotta, 500 g

8100-76

2

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

8700 05

1

FIMO® 8711 Boetseerstaafjes - Etui bevat 4 verschillende boetseerstaafjes

8711

1

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

8700 08

1

FIMO® 8703 Glanzend vernis - 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), transparante huishoudfolie, groot ei van piepschuim
(lengte 16 cm, diameter 11 cm), schaaltje met water, ronde plastic dop of iets dergelijks voor
het stempelen van de stippenpatronen, kwasten voor het verven en lakken, acrylverf in wit en
rood
,

