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Benodigde materialen:
Fimo soft zonnegeel, chocolade, metallic goud, 
glitter wit, glitter rood en graniet,
Fimo cutter, kralen steeknaalden, glanslak,
uitsteekvormpjes
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Net op tijd voor het „Oktoberfeest seizoen“ heb je de bijpassende 

sieraden voor bij je klederdrachtkleding. Deze pretzels, bierpullen, 
harten en edelweiss zijn echt uniek en zien eruit om op te eten!

Rol van de chocolade bruine Fimo soft een ongeveer 3-4 mm dikke plaat en steek met een 
uitsteekvormpje en hart uit. Voor de rand een ca. een achtste rib glitter wit tot een lange 

snoer uitrollen en rond de rand leggen. Licht aandrukken. Met een modelleerstaafj e veel kleine 
inkepingen indrukken, dan lijkt de rand op een suiker rand.

Wie wil, kan op zijn/haar taaitaai hart ook een naam aanbrengen! Rol daarvoor de gouden Fimo 
uit tot een zeer fi jne lijn, en leg hiermee voorzichtig de naam. Om het taaitaai hart later aan de tussenring te 
kunnen bevestigen, moet je met een kralen steeknaald een gat prikken.

Vorm een halve rib Fimo graniet tot een bal. Vlak deze cilindrisch af en snijd met een (cutter) 
mes de bodem en de deksel er recht af. Van een reststukje een 3-4 mm dikke snoer rollen en 
in een cirkel leggen. De plaats waar de „naad“ is van de cirkel in het midden van de cilinder 
plaatsen en de greep voorzichtig aandrukken. 

Uit een kwart glitter wit een halve bol vormen en op de kan plaatsen. Een kleine druppel 
op de zijkant van de kan plaatsen. Met een modelleerstaafj e met een afgeronde punt op een 

paar deuken in de schuimkraag drukken.
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Vorm van een halve rib Fimo graniet een bal en druk deze met de vingers plat. Daarna uit 
een kwart rib glitter wit een 6-7 mm dik snoer rollen. Snijd daarvan 8 stukken met een lengte 

van 6 mm af. Vorm daarvan ballen en vervolgens rijstkorrels. De 8 korrels symmetrisch op de 
munten rangschikken en met een modelleerstaafj e elk eenmaal in de lengte inkerven. 

Uit dezelfde rol glitter wit snijd je weer 8 stukken af, dit keer echter met een lengte van ca. 3-4 mm. 
Vorm weer ballen en vervolgens rijstkorrels. Leg deze in de tussenruimten van de eerste ronde en maak hier 
weer sneetjes in. 

Rol voor het midden van de bloem een 3 mm dik snoer van Fimo zonnegeel. Snijd enkele 2-3 mm lange 
stukken af en vorm deze tot balletjes. Ongeveer 7 in het midden plaatsen en met de punt van een modelleer-
staafj e licht indeuken. Weer met een kralen steeknaald een gat prikken.
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Een kwart rib glitter rood tot een bal vormen en plat 
drukken. Aan een zijde met de vingers tot een punt 

vormen. Op de tegenoverliggende zijde met een model-
leerstaafj e zo een inkeping maken, dat zich er twee cirkelbo-

gen ontstaan. Boor een gat tussen deze bogen.

Rol van een kwart rib goud een bal en daarna een lange snoer. Het midden van de snoer 
moet dik blijven en de uiteinden moeten dun uitlopen. Draai de dunne uiteinden zoals afge-
beeld tweemaal om elkaar en vouw ze terug naar het midden. Voorzichtig aandrukken.

Vorm een rol van een halve rib glitter wit en laat deze in de oven uitharden. Nadat deze is 
afgekoeld, met een rasp fi jne vlokken afraspen. Nu de krakelingen met de bovenzijde in het “Fimo-

zout” drukken. Vergeet niet met de Fimo kralen steeknaald een gat te prikken.

Ten slotte alle sieraaddelen in de oven op 110 graden gedurende 30 minuten lang laten uitharden. Na het 
afk oelen met glanslak afl akken. Tussenringen in de gaten steken en met behulp van karabijnsluitingen of nog 
meer tussenringen aan een ketting bevestigen. 

Degenen die liever hebben dat ze glinsteren, kunnen strassstenen op de delen aanbrengen en deze mee 
laten uitharden!
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