
Upcycling - DIY Vaas van een oude fles

"Good design is sustainable design!" 
Geef je oude (wijn)flessen een charmant nieuw uiterlijk en maak er een leuke bloemenvaas van in leerlook. Met een
omhulsel van FIMO leather-effect wordt je nieuwe oude vaas iets heel bijzonders. Het perfecte upcycling-deco-idee

voor een individuele look.

25 MIN

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


Een bijdrage van Mone

Stap-voor-stapuitleg

Rol een blok FIMO leather-effect in de kleur noten iets
uit met de acrylroller. Haal het blok daarna door de
kleimachine op stand 1 om een plak te krijgen. Maak de
plak stap voor stap dunner totdat je bij stand 5 bent
aangekomen.

1

Houd de plak FIMO leather-effect tegen de fles aan die
je wil upcyclen en kijk of de plak groot genoeg is. Laat de
plak FIMO leather-effect plat op bakpapier in een
voorverwarmde oven op 130 graden Celsius
gedurende 30 minuten uitharden op de stand
boven-/onderwarmte.

Tip: Het leereffect komt nog beter tot zijn recht als je de
plak FIMO leather-effect na het uitrollen met de hand
nog even zacht heen en weer beweegt en iets uit elkaar
trekt.
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Teken met de Lumocolor non-permanent-stift een lange
rechthoek af. De rechthoek moet natuurlijk zo groot zijn,
dat hij goed om de fles past. Knip de rechthoek met een
schaar uit.
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Wikkel de rechthoek van FIMO leather-effect om de lege
fles en maak vast met knijpertjes. Zet kruizen voor de
oogjes.
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Plaats de oogjes op de markering en druk stevig vast.
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Tot slot snij je de uitstekende randen op maat.
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Voor de grijze variant herhaal je stappen 1 - 3. Snij nu
geen rechthoek uit, maar een langgerekte driehoek.
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Wikkel de grijze plak FIMO leather-effect met de lange
kant naar onderen om de fles en leg de uiteinden over
elkaar. Trek een tweede hulplijn van ca. 2 cm op het
overlappende stuk FIMO-klei. Zet een tweede punt op de
lijn op ca. 4 cm, van onderaf gezien. Voor de oogjes zet
je kruisjes op een afstand van 1,5 cm.
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Verbind de uiteinden van de lange zijde met een strik,
zodat je een driehoek krijgt. Snij dit langs de lijn uit.
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Pas de FIMO-plak na deze stap nog een keer om je fles.
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Maak gaatjes en plaats de oogjes. 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
noot

8010-779 1

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

8700 05 1

Mars  562 04 F Plexiglas  - liniaal - Single lengte 30 cm 562 04-30F 1

Lumocolor  non-permanent pen 316 Non-permanente universele pen F -
Zwart, per stuk

316-9 1

Anderen kochten ook:

Schaar, oude flessen, oogjes + tang, knijpertjes
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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-professional/fimo-8700-05-acryl-roller-8700-05/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/technisch-tekenen/linialen-en-geodriehoeken/mars-562-04-f-plexiglas-liniaal-562-04-30f/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/markers/universele-stiften/lumocolor-non-permanent-pen-316-non-permanente-universele-pen-f-m316/

