
Trendy Tropical – zuidelijke sferen met FIMO

Trendy Tropical – zuidelijke sferen met FIMO 
Flamingo, ananas en zo... Met de tropische accessoires en deco-voorwerpen van FIMO halen we de zomer in huis.

Een mix van knalroze, tropisch groen of stralend geel, daar wordt iedereen toch vrolijk van? Gebruik hem als
kaarthoudertje bij een tuinfeest of als hangertje aan een ketting; deze vrolijke ananas zijn tropische eyecatchers en

bezorgen je zeker weten een vakantiegevoel.

25 MIN

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


Een bijdrage van Lisa Tihanyi

Stap-voor-stapuitleg

Neem een helft van het gele blok FIMO en maak er een
bal van. Rol de bal tot een cilindervorm, de ananas moet
stevig blijven staan.

1

Rol de ananas een keer schuin over de groentesnijder,
zodat er een mooie roosterstructuur ontstaat.
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Knip met de tang een stuk draad af van ca. 15 cm. Draai
een uiteinde van het draad twee keer rond met een
sieraadtangetje.
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https://www.staedtler.com/be/nl/ontdekken/lisa-tihanyi/


Steek het draad bovenin de gele ananas.
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Neem een stukje groene FIMO en rol deze plat met de
acrylroller. Snijd driehoekjes uit met het mesje. Plaats de
driehoekjes op de gele ananas om het draad heen en
buig ze een beetje om.
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Laat de ananas nu 30 minuten uitharden in de oven op
110 °C. Nu hoef je alleen nog maar een naamkaartje te
maken. Doe dit met de pigment liner in een sierlijke
handlettering-stijl.
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Materiaaloverzicht

Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single smaragdgroen 8020-56 1

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single limoen 8020-10 1

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

8700 05 1

pigment liner 308 Fineliner - Single Lijnbreedte ca. 0.3 - 2 mm, zwart 308 C2-9 1

Anderen kochten ook:

groentesnijder met rooster, metaaldraad (15 cm), sieraadtang, mesje

®

®

®

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-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/kunstenaarsbenodigdheden/viltstiften-fineliners-metallic-markers/pigment-liner-308-fineliner-m308/

