
Upcycling - FIMO soft vases with leaf metal

Upcycling - oude blikjes worden leuke FIMO soft-vazen 
Decoraties met bloemen zijn toch altijd het mooist, de bloemen komen helemaal goed tot hun recht in toffe

zelfgemaakte vazen. Met een leeg blik, FIMO soft en bladmetaal tover je in een handomdraai een geweldige DIY-
decoratie op tafel, die ook superleuk is om cadeau te doen.
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https://www.staedtler.com/be/nl/


Een bijdrage van Lisa Tihanyi

Stap-voor-stapuitleg

Neem drie blokken FIMO soft in de kleur mint, kneed
zacht en rol tot een bal. Rol de FIMO soft gelijkmatig uit
met de acrylroller tot ongeveer 0,5-1 cm dik.  
Let erop dat de FIMO-plak ongeveer zo breed is als de
hoogte van het blik.

Tip: 
Bescherm de creaties waar je mee bezig bent en
materiaalresten tegen zon en warmte. Houd ze ook vrij
van stof en viezigheid door ze in afsluitbaar potje of in
vershoudfolie te bewaren. 
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Leg het blik op de FIMO soft-plak en snijd de linkerkant
van de FIMO-plak recht af met het cuttermesje.
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https://www.staedtler.com/be/nl/ontdekken/lisa-tihanyi/


Leg de FIMO soft nu rondom het blik en snijd af langs de
rand waar de FIMO soft-randen elkaar raken. 
Rol het blik met lichte druk over het werkoppervlak heen
en weer, zodat de naad zich sluit en de FIMO goed aan
het blik hecht. 
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Snijd de randen (boven en onder) af, zodat de FIMO soft
het blik tot de randen bedekt.
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Maak de naad egaal met het boetseerstaafje, totdat er
geen naad meer zichtbaar is.

Laat het omhulde blik nu 30 minuten in de oven
uitharden op 110 °C en laat daarna goed afkoelen.
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Breng de lijm voor bladmetaal met een kwastje aan op
het onderste derde deel van het blik en laat ongeveer 15
minuten inwerken.
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Pak nu het bladmetaal en breng aan op het blik. Het
plakt nu alleen op de gedeeltes die je hebt bewerkt met
de lijm.
Verwijder overtollig materiaal door er met een droog
kwastje overheen te gaan.

Tip: 
Het ziet er extra mooi uit als je onderaan veel bladmetaal
aanbrengt en het naar boven toe laat afnemen. Breng tot
slot de glanzend vernis met een kwastje aan om het
bladmetaal te beschermen.
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Materiaaloverzicht



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Munt, per stuk 8020-505 3

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

8700 05 1

STAEDTLER  989 Synthetisch penseel - Penselen nummers 2, 8 (rond en
plat) - blisterkaart Design Journey

989-SBK3-3 1

FIMO  8781 Bladmetaal - Single Bladmetaal, meerkleurige vlokken, 3 g 8781-11 1

FIMO  8704 Glanslak - Blister Bevat 1 potje glanslak, 35 ml 8704 01 BK 1

FIMO  8782 Maat voor bladmetaal - Blister Bevat 1 potje ondergrondlijm voor
bladmetaal, 35 ml

8782 BK 1

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

8700 04 1

FIMO  8711 Modelleergereedschap - Etui bevat 4 verschillende
boetseerstaafjes

8711 1

Anderen kochten ook:

glad werkoppervlak (glas of keramiek), een leeg blik (ovenvast!)
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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/kunstenaarsbenodigdheden/staedtler-989-penselen-synthetisch-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8781-bladmetaal-m8781/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8704-glanzend-vernis-8704-01-bk/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8782-lijm-voor-bladmetaal-8782-bk/
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-accessoires/fimo-modelleergereedschappen/fimo-8711-boetseerstaafjes-8711/

