
Urban Jungle - monsterablad-schaal in botanische look

Haal de jungle in huis! 
Tropische monsterabladeren zijn een echte trend - als leuk gemarmerd schaaltje uit FIMO-klei zorgen ze voor orde op
je bureau en vormen ze de perfecte bewaarplek voor kleine spulletjes. Maar ook met sieraden zoals kettingen, ringen

en dergelijke zijn ze een echte blikvanger.
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https://www.staedtler.com/be/nl/


Een bijdrage van Lisa Tihanyi

Stap-voor-stapuitleg

Een schaal met marmereffect krijg je door een blok
FIMO soft wit te mengen met FIMO soft smaragd. Rol
beide kleuren uit tot een dikke streng.
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Wikkel beide strengen om elkaar heen en rol daaruit een
langere streng.
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https://www.staedtler.com/be/nl/ontdekken/lisa-tihanyi/


Maak van de streng een bal.
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Rol van de bal weer een streng. Herhaal deze stap zo
vaak, tot er een mooi marmereffect ontstaat.
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Nu kun je de bal met behulp van de acrylroller tot een
dikke plak van ca. 0,5 cm dik uitrollen.  
Tip: Het makkelijkste is om het FIMO-vel direct op
bakpapier uit te rollen, want dit laat later sneller los.
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Print het bladsjabloon. Leg hem op het FIMO-vel en snijd
uit met een mesje. 
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Met de resterende FIMO-marmerresten rol je een heel
dunne streng; dit wordt de grote, middelste nerf van het
monsterablad. Leg de bladnerf in het midden op het blad
en druk iets aan.
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Maak met modelleergereedschap de kleinere bladnerven
in het blad. Begin bij de middelste bladnerf.
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Haal het FIMO-blad nu van het bakpapier af en leg hem
met de gedecoreerde kant onder op een omgekeerde,
ovenvaste ronde schaal. Zo krijg je bij het uitharden een
mooie opstaande rand. 
Plaats het FIMO-blad met de ovenvaste schaal
gedurende 30 minuten op 110 graden in de oven en laat
uitharden. Laat het blad op de schaal afkoelen. 
Als alles goed is afgekoeld, kun je je monsterablad-
schaal van FIMO van de ovenvaste schaal halen. Klaar!
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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 smaragdgroen 8020-56 1

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

8700 05 1

FIMO  8711 Modelleergereedschap - Etui bevat 4 verschillende
boetseerstaafjes

8711 1

Anderen kochten ook:

glad werkoppervlak (glas of keramiek), sjabloon, scherp mesje, bakpapier, ovenvaste schaal
(metaal of keramiek) van ca. Ø 12 cm (bijv. IKEA BLANDA)
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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-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/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-modelleergereedschappen/fimo-8711-boetseerstaafjes-8711/

