
Upcycling – opbergdozen met getekende figuren

Kun je je voorstellen dat deze chique opbergdozen eigenlijk eerst oude schoenendozen waren? 
Maak gebruik van de upcyclingtrend en geef deze dozen een nieuw leven, want van oude schoenendozen kunnen

heel leuke en persoonlijke opbergdozen worden gemaakt!

45 MIN

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


Een bijdrage van Mone

Stap-voor-stapuitleg

Snij met een mesje twee stroken van een blok FIMO
leather-effect af in de kleur van je keuze, bijv. ivoor.

Rol de twee stroken uit tot een ca. 4 cm brede en 13 cm
lange plak. Als je een langere lus wilt (ca. 18 cm lang)
heb je daarvoor 3 stroken van het FIMO-blok nodig.

Tip: Het leereffect komt nog beter tot zijn recht als je het
vel 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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Kleuren mengen Je kunt ook in plaats van één kleur een
eigen kleur mengen om wat meer variatie te krijgen.

Kies hiervoor twee kleuren FIMO leather-effect naar
keuze. Grijs en indigo vormen gemengd een prachtige
combinatie, bijv. grijsblauw. Pak hiervoor twee stroken
grijs en kneed deze met een kwart strook indigo.
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Kneed de twee kleuren zo lang in elkaar tot er een
uniforme kleur is ontstaan. 
Laat de plak FIMO leather-effect gedurende 30 minuten
op 130°C met boven- en onderwarmte op bakpapier plat
in de oven uitharden.
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Terwijl de FIMO-klei in de oven uithardt, kun jij de tijd
goed benutten en je schoenendozen met
verpakkingspapier beplakken.

De zijkanten van het pakpapier vouw je in de doos en
plak je vast met een plakstift. Bij de hoeken werkt dat het
beste als je het papier iets inknipt. Beplak niet alleen de
doos zelf, maar ook het deksel.
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Druk nu de sjablonen met de getekende figuren af en
arceer deze op de achterkant met een potlood in HB of
2B.
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Leg het sjabloon op een zijkant van de schoenendoos en
trek de lijnen met druk over. Zo draag je het motief over.

Als alternatief kun je zelf figuren en tekst op de dozen
aanbrengen.
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Trek vervolgens de getekende lijnen over met een
zwarte Lumocolor flipchart-marker.
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Met de grijze markeerstift kun je een schaduw maken en
het figuur driedimensionaler laten lijken.

Let op: denk er bij het plaatsen van de afbeeldingen aan
om voldoende ruimte erboven te laten, zodat het deksel
er niet overheen valt!
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Naar wens kun je meerdere zijkanten van de
schoenendoos versieren. Wissel daarbij tussen letters
en tekeningen.
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Pak nu de afgekoelde FIMO leather-effect-plak en teken
er met een liniaal en de zwarte Lumocolor non-
permanent-markeerstift een rechthoek van 2-3 cm breed
en 13-18 cm lang op.
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Knip de rechthoek uit met een schaar langs de
getekende lijnen. Mochten er nog resten markerstift op
de FIMO te zien zijn, dan kun je deze met een vochtig
babydoekje gemakkelijk verwijderen.
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Lange lus: plaats de lus aan de zijkant op het deksel van
de opbergdoos en schuif deze naar het midden toe naar
elkaar, zodat er een welving ontstaat. Markeer daarbij de
plaatsen waar de uiteinden van de lus zich bevinden.
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Lijm de twee uiteinden van de lus vervolgens met
secondelijm vast tegen de markeringen.
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Tot slot plak je nog de knopen met secondenlijm op de
FIMO-lus en klaar is je persoonlijke opbergdoos!
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Alternatief– brede lus: In plaats van een lange lus kun je
ook een brede lus aanbrengen.

Lijm hiervoor eerst de twee uiteinden van de FIMO-
rechthoek met secondelijm aan elkaar. Daarna plak je de
lus in het midden op het deksel van de doos.
Hierbovenop bevestig je dan nog met secondenlijm de
knoop.

15

Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  leather-effect 8010 Ovenhardende boetseerklei - Single Leather-effect
lagune

8010-369 1

Lumocolor  flipchart marker 356 B Flipchart marker met beitelpunt - Single
zwart

356 B-9 1

Lumocolor  flipchart marker 356 B Flipchart marker met beitelpunt - Single
rood

356 B-8 1

Lumocolor  non-permanent pen 315 Non-permanente universele pen M -
Single zwart

315-9 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

Noris  120 Grafietpotlood - Single HB 120-2 1

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

Anderen kochten ook:

Pritt-lijmstift, pritt-secondelijm,  schoenendoos, pakpapier, knopen, sjablonen
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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/markers/flipoverstiften/lumocolor-flipchart-marker-356-b-flipchart-marker-met-beitelpunt-m356-b/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/markers/flipoverstiften/lumocolor-flipchart-marker-356-b-flipchart-marker-met-beitelpunt-m356-b/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/markers/universele-stiften/lumocolor-non-permanent-pen-315-non-permanente-universele-pen-m-m315/
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/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/potloden/noris-120-potlood-m120/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/technisch-tekenen/linialen-en-geodriehoeken/mars-562-04-f-plexiglas-liniaal-562-04-30f/

