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Wenskaarten en cadeaulabels
Cadeaus en uitnodigingen komen uit het hart. Het is daarom extra mooi als je ze persoonlijk maakt. De labels van
FIMOair zijn met koekstempels in een handomdraai gemaakt. Met de metallic markers breng je een sprankelende
finishing touch aan. Wenskaarten, uitnodigingen of etiketten voor bijv. zelfgemaakte jam zijn een prachtige eyecatcher
als ze in een sierlijk handschrift geschreven zijn. Met de kalligrafiemarkers en een beetje oefening ontstaan de meest
unieke ontwerpen.

Stap-voor-stapuitleg

1
Neem een stukje FIMOair wit en rol uit tot een plak van
ca. 5 mm dik.
Tip:
Rol alleen de benodigde hoeveelheid uit. Het overige
materiaal kun je in vershoudfolie wikkelen, in een
luchtdicht bakje doen en koel bewaren.

2
Maak de koekstempel eerst een beetje vochtig. Druk dan
met gelijkmatige druk in de plak FIMOair. Als je
meerdere labels maakt, houd er dan een afstand van ca.
1 cm tussen.

3
Steek het gestempelde label uit met het ronde
uitsteekvormpje en boor er met een tandenstoker een
gaatje in om straks aan op te hangen. Laat vervolgens
aan de lucht drogen.
Uitharden:
Laat de cadeaulabels 1 dag bij kamertemperatuur aan
de lucht drogen.

4
Als de labels gedroogd of uitgehard zijn, kun je de
randen glad maken met de slijpspons.

5
Bewerk de labels nu met de metallic markers hoe jij het
mooi vindt en versier met een bijpassend lintje.

6
Gebruik de liniaal en een potlood in hardheid 2B om de
lijntjes op de kaart te zetten, waartussen je de sierletters
gaat schrijven.

Schrijf vervolgens de sierletters met de smalle kant van
de kalligrafiemarker. Zorg ervoor dat de punt van de
kalligrafiemarker altijd in dezelfde hoek van ca. 45° op
het papier staat. Als de inkt van de marker is
opgedroogd kun je de potloodlijntjes met een gummetje
verwijderen.
Tip:
Voor een sierlijk handschrift met de kalligrafiemarker
moet je een beetje oefenen. Teken oefenlijntjes op
meerdere stukken papier om gemakkelijk verschillende
schrijfstijlen uit te proberen.

7
Teken ornamenten op de kaart met een potlood en kleur
in met de metallic marker.
Tip:
Draai het potlood niet tijdens het schrijven, hierdoor loopt
de potloodlijn mooi af van het begin tot het einde.

8
Creëer een 3D-effect door op het laatst nog even met de
kalligrafiemarker langs de onderkant en linkerkant van
de ornamenten te gaan.

Materiaaloverzicht

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

Aantal

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

8700 04

1

FIMO® 8711 Boetseerstaafjes - Etui bevat 4 verschillende boetseerstaafjes

8711

1

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

8700 05

1

FIMO® 8700 08 Slijpspons - Blister Slijpspons-set, 3 verschillende
korrelstructuren (fijn, superfijn, microfijn)

8700 08

1

Calligraph duo 3002 Double ended calligraphy marker - Kartonnen etui
containing 5 calligraphy markers

3002 C5

1

STAEDTLER® 8323 Metallic pen - Blister bevat 5 metallic markers,
schrijfkleuren: zilver, goud, rood, blauw, groen

8323-S BK5

1

Mars® Lumograph® 100 Topkwaliteit potlood - Single 2B

100-2B

1

Mars® plastic 526 50 Gom van premium kwaliteit - Single Afmetingen: 65 x 23
x 13 mm

526 50

1

Anderen kochten ook:
glad werkoppervlak (glas of keramiek), koekstempel, rond uitsteekvormpje (deze moet ca. 1 cm
groter zijn dan de stempel), cadeaulint, gekleurd kartonpapier of kaarten en labels,
tandenstoker en waterglas.
,

