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Benodigde materialen:
Fimo lavendel, mandarijn en Sahara; aluminium draad Ø 1 mm;
uitsteek vormpjes; leren veters in beige en bruin;
strasssteentjes in kristal en roze; ketelstift met oogje in 
zilver; sluiting; steekdraad; tussenringen

Benodigd gereedschap:
Tang om dingen vast te houden, 
te buigen en knippen, grof-
korrelig en/of normaal zout; 
waterreservoir; onderlegger

Fimo ketting
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Maak een prachtige sieradenketting in een trendy look, ge-
maakt van Fimo klei. Als je weet hoe het moet kun je de ketting 

eenvoudig na knutselen!

Meng 2 stroken Fimo Sahara een strook Fimo lavendel tot een ge-
lijke pasteltint en vorm deze tot een bal.
Hetzelfde doe je met 2 andere stroken Fimo Sahara en mandarijn. 
Daarna nog een bal alleen van 2 stroken Sahara vormen.
Voor de bloemvormige kralen druk je de Fimo bal met de vinger tot 
ca. 5 mm plat. Met het uitsteekvormpje bloemen uitsteken. De cir-
kelvormige, platte kraal ontstaat als je de bal iets plat drukt en een 
strasssteen (kleur naar wens), erin drukt.

Het zout op een onderlegger aanbrengen en de vervaardigde Fimo-
kralen voorzichtig aan alle kanten met zout bedekken en iets aan-
drukken.

De steekdraad in de juiste lengte met een zijkniptang afknippen en 
voorzichtig een gat door de Fimo kralen boren. De draad daarna 
een beetje draaien, zodat je later de draad erdoor kunt rijgen. De 
Fimo met de draad vervolgens in een oven volgens de instructies 
uitharden.

Nadat de kralen zijn afgekoeld, in een waterreservoir leggen, zodat 
het zout op kan lossen.

Schuif in de voltooide Fimo kralen steeds een kettelstift met een oog. Het 
rechte eind met je vingers licht ombuigen, een stukje afknijpen en met de 
rest een lus vormen.
Voor de aluminiumdraadspiralen heb je ongeveer 30 cm aluminiumdraad 
nodig. Een kant indraaien en met de handen de vervaardigde spiraal klaar 
maken, ca. 10 cm van de draad laten staan. Deze 10 cm daarna weer met 
de tang indraaien en de al gemaakte spiraal tegemoet draaien.

Voor de langgerekte draadspiralen heb je ca. 10 cm van de alumi-
niumdraad nodig. Wikkel het 4-5 keer om een stift en buig de uitein-
den naar binnen.
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Verbind de vervaardigde Fimodelen en de aluminiumdraadspira-
len tot een streng is ontstaan. Gebruik hiervoor tussenringen.
De lederen veters tot de helft door het ene uiteinde van de streng 
trekken. De twee losse uiteinden met een sluiting voor lederen ve-
ters sluiten. Beide uiteinden moeten even lang zijn! De verbinding 
aansluiten op het oog van de haak aan de andere kant.
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