Upcycling – Zelf een schelpenvaas maken met FIMO

3 0 M IN

De zomer vraagt om schelpen. Deze zijn een populair souvenier van de vakantie. Maar ook van FIMO soft maak je
heel eenvoudig een mooie vaas in schelpdesign. Hoe je dat doet? Dat lees je in deze tutorial.

Stap-voor-stapuitleg

1
Voor een schelpenvaas heb je twee blokken FIMO in de
kleur van je keuze nodig. Als de vaas zoals hier te zien
is een kleurverloop moet hebben, heb je één blok
FIMOsoft nodig van de twee kleuren naar keuze. Wij
hebben wit en sahara gebruikt.
Kleurverloop: snij per kleur een half blok FIMO soft af.
Rol elke kleur met de acrylroller uit tot een plak van ca. 3
mm dik. Snij deze dan in een driehoek.

2
Vervolgens leg je de driehoeken van de twee kleuren
tegen elkaar, zodat ze weer een rechthoek vormen.
Vouw de rechthoek nu een keer van onder naar boven,
dus wit op wit en beige op beige. Rol er met de
acrylroller overheen, zodat de plak weer platter wordt.
Dat kun je ook doen met de kleimachine.
Vouw nu de plak weer wit op wit en beige op beige en rol
hem weer plat. Het is belangrijk dat je de FIMO-plak
altijd in dezelfde richting vouwt. Herhaal deze stappen
net zo vaak tot je tevreden bent met het kleurverloop.
Hetzelfde herhaal je nog een keer, zodat je twee plakken
met kleurverloop hebt.

3
Druk het schelpensjabloon af, knip het uit en plaats het
op de FIMO soft-plak. Vervolgens snij je het motief uit
met een mes.

4
Nadat je de overtollige FIMO-klei hebt verwijderd, heb je
het FIMO professional-gereedschap met de punt nodig.
Of gebruik als alternatief een satéprikker. Trek de
afzonderlijke lijnen van de schelp met lichte druk over.
Verwijder het sjabloon en trek opnieuw de lijnen over
met wat meer druk. Herhaal deze stappen op de tweede
plak.

5
Was het glas met schroefdeksel goed af en verwijder de
etiketten. Nu is tact vereist. Leg beide schelpenplakken
parallel aan elkaar om je oude glas met schroefdeksel
en druk de uitstekende kanten voorzichtig tegen elkaar.
Laat je schelpenvaas gedurende 30 minuten in de oven
uitharden op 110 °C/230 °F boven-/onderwarmte. Laat
alles goed afkoelen. Nu kun een mooie bos bloemen in
je vaas zetten.
Tip: Als de FIMO loskomt van het glas, dan kun je dit
gewoon weer vastplakken met een paar druppels
secondelijm.

Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

FIMO® soft 8020 Ovenhardende boetseerklei, standaard blok - Single wit

8020-0

1

FIMO® soft 8020 Ovenhardende boetseerklei, standaard blok - Single sahara

8020-70

1

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

8700 05

1

FIMO® professional 8711 Boetseerstaafjes - Blister Bevat naaldpunt en guts,
hoogwaardig boetseermateriaal, dubbelzijdig met 2 verschillende
modelleerpunten uit staal, roestvrij, guts in V-vorm (60°), lengte 40 mm, roestvrij
staal

8711 04 BK

1

Anderen kochten ook:
mes, oud glas met schroefdeksel, schelpensjabloon
,

Aantal

