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Een modern Fimo armbandje
met fonkelende strass-steentjes

Benodigd materiaal:
Fimo soft zwart, Magic String transparant,
knijpkralen zilver, verschillende kralen bijv. Stardust 
zilver, strassrondeel Ø 6 mm, metalen kralen fi ligraan 
zilver, strass-steentjes, kapittelsluiting oud zilver

Benodigd gereedschap:
vershoudfolie en aluminiumfolie,
knutselmes,
dikke naald, knutseltang,
zout
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    Omwikkel het werkblad met vershoudfolie.
Zo kun je de Fimomassa goed uitrollen en blijven er geen 

resten op het werkblad plakken.

De modieuze armband van Fimo soft past bij bijna elke styling en het knutselen 
is niet alleen gemakkelijk, maar geeft ook een veel plezier!

Zo wordt het armbandje gemaakt ...

Stap 1

Stap 2

Snijd uit de Fimo soft zes ongeveer 1x1cm grote stukken (met 
een knutselmes) en rol deze tot balletjes. Vorm van het alumi-
niumfolie een kom en breng hier zout in aan. Daarin rol je de 
ballen in het zout, tot ze volledig met zout zijn bedekt. Rol ze 

vervolgens nogmaals kort tussen je handen.

Nu druk je de ballen plat en vormt ze tot vierkantjes.

                   Om vingerafdrukken te voorkomen, wikkel je wat
vershoudfolie rond de vinger en strijkt het 

oppervlak glad.

Tip:

Tip:  
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Stap 3

Stap 5

Stap 4

Druk op twee Fimostenen elk twee strass-steentjes. Prik nu met 
een dikke naald steeds twee gaten dwars door de Fimostenen.

Na het afkoelen rijg je de stenen en de kralen op twee nylon-
draden. Aan de twee uiteinden rijg je een knijpkraal en een 

deel van de kapitelsluiting op. Breng de draad weer terug door 
de knijpkraal en druk deze met een knutseltang samen. De 

uitstekende resten knip je gewoon af.

Om uit te harden breng je de Fimostenen gedurende 30 minuten in de oven op 110 graden. Wees voor-
zichtig bij het verwijderen van de stenen uit de oven, deze zijn heet!
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