
Upcycling - DIY Bloempot

Nu kun je je ogenschijnlijk nutteloze, oude bloempot omtoveren in een nieuwe, vrolijk gekleurde decoratie. Bij het
upcyclen verwerk je oude voorwerpen en geef je je huis meteen een frisse sfeer. 

In een paar stappen maak je je eigen bloempot met kleine regenbogen van FIMO soft en heb je een blikvanger op de
vensterbank!

30 MIN

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


Een bijdrage van Mone

Stap-voor-stapuitleg

Regenboog

Rol uit elk half blok FIMO soft wit, lichte huidskleur en
saharageel een lange streng (ca. 30 cm lang).

1

Leg de witte FIMO-streng in een U om een regenboog te
vormen. De streng FIMO soft saharageel plaats je
eronder. Daarna volgt de streng van lichte huidskleur. Tot
slot maak je nog een kleine boog van de witte FIMO-
streng.  
Snij met een mes de uitstekende uiteinden aan de
onderkant van de regenboog af.

2



Maak verschillende regenbogen en plaats ze direct op
een aardenwerken bloempot. Als je er kleine FIMO-
stippen tussen plaatst, wordt het patroon extra leuk.

3

Wimpers

Rol van witte FIMO soft een lange streng. Snij twee
stukjes af en leg die in een U-vorm.

1

Leg er verschillende kleine stukjes FIMO tegenaan en
druk vast.

2

Gezicht



Rol van FIMO soft saharageel een lange streng. Druk
het sjabloon af en arceer de achterkant van het papier
met een zacht potlood.

1

Breng het patroon over op de bloempot door de lijnen
met een HB-potlood na te tekenen.

2

Leg op de voorgetekende lijn de FIMO-strengen en druk
vast.

3

➤ Laat alle met FIMO-klei versierde bloempotten gedurende 30 minuten op 110 graden Celsius in een
voorverwarmde oven uitharden op de stand boven-/onderwarmte.

Tip: Mocht de FIMO na het uitharden niet op de bloempot blijven zitten, dan kun je het patroon met secondenlijm
vastplakken.

Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single wit 8020-0 1

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single huidskleur 8020-43 1

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single sahara 8020-70 1

FIMO  8700 04 Messen - Blister Bevat 1 onbuigzaam, 1 flexibel en 1 getand
mes

8700 04 1

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

8700 05 1

Anderen kochten ook:

bloempot, secondenlijm

®

®

®

®

®

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-soft/fimo-soft-8020-ovenhardende-boetseerklei-standaard-blok-m8020/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-professional/fimo-8700-04-cutters-8700-04/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-professional/fimo-8700-05-acryl-roller-8700-05/

