
Windlicht met botanische bladeren

Deze theelichten met bladeren en goudaccenten zorgen in het koude jaargetijde voor een warme sfeer in
huis.

Met FIMO soft zijn ze zeer snel gemaakt. Op de tafel of in de vensterbank zijn ze een mooie blikvanger en creëren
een weldadige sfeer.

25 MIN

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


Een bijdrage van Lisa Tihanyi

Stap-voor-stapuitleg

In de eerste stap rol je twee blokken FIMO soft in de
kleur smaragd met de acrylroller uit tot een dun vel.
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Leg het bladsjabloon op het vel en snijd drie bladeren uit
de FIMO soft-klei met een mes.
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https://www.staedtler.com/be/nl/ontdekken/lisa-tihanyi/


Maak nerven in het blad met behulp van het
modelleergereedschap.
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Leg vervolgens het bladgoud voorzichtig op het blad en
strijk glad met je vingers.
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Teken met het modelleergereedschap nog een keer alle
nerven na. 
Zo ontstaat het zogenaamde crackelee-effect: het
bladgoud scheurt en de FIMO soft-klei komt weer onder
het bladgoud tevoorschijn. 
Verwijder het resten van het bladgoud. Herhaal deze
stap bij alle bladeren.
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Plaats de bladeren nu rond een glas en druk aan. Laat
het glas met de FIMO soft-bladeren gedurende 30
minuten in een oven op 110 graden uitharden.
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Laat vervolgens afkoelen en breng op de glanzend
vernis aan. Zo worden ze goed beschermd. 

En klaar is het windlicht met botanische look!
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Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single smaragdgroen 8020-56 2

STAEDTLER  989 Synthetisch penseel - Penselen nummers 2, 8 (rond en
plat) - blisterkaart Design Journey

989-SBK3-3 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

FIMO  8781 Bladmetaal - Single Bladmetaal, meerkleurige vlokken, 3 g 8781-11 1

FIMO  8704 Glanslak - Blister Bevat 1 potje glanslak, 35 ml 8704 01 BK 1

Anderen kochten ook:

glad werkoppervlak (glas of keramiek), ovenvast glas, mesjes, sjabloon, penseel
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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/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarsbenodigdheden/staedtler-989-penselen-synthetisch-989-sbk3-3/
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/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8781-bladmetaal-m8781/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8704-glanzend-vernis-8704-01-bk/

