
Vaas upcyclen in de trendy Pantone-kleuren van 2020

Classic Blue straalt rust en harmonie uit - precies wat je nodig hebt in hectische tijden. 
Tegelijkertijd staat dit voor optimisme en levensvreugde. Haal dit prachtige, positieve gevoel in huis en tover een oude

wijnfles met FIMO soft om tot een stijlvolle vaas. In vijf verschillende kleurgradaties in de trendkleur Classic Blue is
deze geüpcyclede vaas niet alleen tijdloos, maar ook eenvoudig en elegant.
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Stap-voor-stapuitleg

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


Voor harmonische kleurgradaties moet je eerst de
mengverhouding tussen FIMO soft dolfijngrijs en FIMO
soft briljantblauw bepalen. Hiervoor heb je 4 x twee
stroken FIMO soft dolfijngrijs nodig. 
Daarnaast maak je nog de volgende stroken van FIMO
soft briljantblauw:

Rangschik steeds een blauw deel bij twee grijze stroken.
Je hebt nu 4 mengdelen. 
De rest van FIMO soft briljantblauw wordt puur gebruikt
en niet met grijs gemengd. Dit is je vijfde kleurnuance.
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1x 2 stroken

1x 1 strook

1x 1/2 strook

1x 1/4 strook

Meng nu de afzonderlijke delen met elkaar, tot er een
gelijkmatige kleur ontstaat. Dit gaat het snelst als je de
klei in lange slierten uitrolt en de kleuren in elkaar vouwt,
draait en er weer een lange sliert van maakt. 
Leg de 4 gemengde kleuren eerst even opzij.

Tip: Bescherm je werk en de materiaalresten tegen de
inwerking van zon en warmte door ze in een pot met
schroefdeksel of in vershoudfolie te bewaren. Zo weer je
ook meteen stof en vuil.
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Kneed nu ook de vijfde kleur, de pure FIMO soft
briljantblauw, zacht en rol met de acrylroller uit tot een
dunne, gelijkmatige plak.
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Steek met een ronde uitsteekvorm in vijf verschillende
maten meerdere cirkels uit de plak. Herhaal deze stap
met de andere gemengde kleuren.
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Plaats de cirkels in een los, onregelmatig patroon van
onder naar boven op de fles. 
De cirkels mogen elkaar deels overlappen en het geeft
niet als er ruimte tussen de cirkels blijft. Druk voorzichtig
aan en maak ze zo nodig nog een keer glad. 
Begin onderaan met de donkerste kleur en werk naar
boven toe met een steeds lichtere kleur.
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Van onderen naar boven moet nu een kleurverloop van
donker naar licht te zien zijn. Laat de fles in de oven 30
minuten lang uitharden bij een temperatuur van 110 °C. 
Laat afkoelen en klaar!

Tip: Als er na het uitharden cirkels van de fles vallen,
kun je die met secondenlijm weer aanbrengen.
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Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single brilliantblauw 8020-33 1

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single dolfijngrijs 8020-80 1

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

8700 05 1

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

8700 04 1

FIMO  8700 22 Oventhermometer - Blister Fimo oventhermometer 8700 22 1

Anderen kochten ook:

glad werkoppervlak (glas of keramiek), mooie, transparante wijnfles, set ronde uitsteekvormen
in minimaal 5 verschillende maten
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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-professional/fimo-8700-04-cutters-8700-04/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8700-22-fimo-oventhermometer-8700-22/

