Zeg het met FIMO – DIY-statementketting

1 5 M IN

Wie hoort er nou niet graag iets positiefs? Normaalgesproken schrijf je met een pen, maar je kunt ook heel goed
schrijven met FIMO! Lettering zie je overal en in alle vormen, dus waarom zou je niet het optimistische ‘yeah’ om je
hals dragen? Zo’n tekstkettinkje kun je heel eenvoudig zelf maken.

Een bijdrage van Lisa Tihanyi

Stap-voor-stapuitleg

1
Voor een mooie, gemarmerde look neem je 1/2 blok
FIMO soft wit en 1/4 blok FIMO soft zwart, rol elk blokje
tot een bal en vervolgens tot een worst. De zwarte worst
is uiteraard dunner dan de witte.
Tip:
Bescherm de creaties waar je mee bezig bent en
materiaalresten tegen zon en warmte. Houd ze ook vrij
van stof en viezigheid door ze in afsluitbaar potje of in
vershoudfolie te bewaren.

2
Wikkel beide worsten om elkaar heen, maak een bal van
de grote, gedraaide worst en kneed net zolang door tot
de FIMO mooi gemarmerd is.

3
Rol de grote FIMO-bal uit tot een lange worst. Schrijf je
gewenste woord in sierlijke letters op een vel papier en
leg de dunne FIMO-worst direct op het ontwerp op het
bakpapier. Zo hoef je het niet nog eens te bewerken en
kan het woord later direct de oven in geschoven worden.
Druk een kettelstift met oogjes in de twee letters aan de
uiteinden van het ontwerp en laat het FIMO-woord 30
minuten uitharden in de oven op 110 °C. Als de FIMO is
afgekoeld bevestig je het kettinkje aan de oogjes.
KLAAR!

Materiaaloverzicht

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 zwart

8020-9

1

Anderen kochten ook:
bakpapier, 2 kettelstiften, sieraadtang, ketting
,

Aantal

