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Nr. 104897 – Fimo Leather hanger 
Knutselidee

Materiaal: 
Fimo Leather 
deegroller 
sleutelhanger 

cutter + tang 
bakpapier, schaar 
oven 

Werkwijze: 

hanger Fimo Leather 
Moeilijkheidsgraad: 

Benodigde tijd: 

gemakkelijk 

ca. 1 uur 

Om een mooi kleurverloop te krijgen, 
neem je een groot stuk, van beide kleu-
ren Fimo. Leg ze overlappend op elkaar 
op het werkblad. 

Nu begin je voorzichtig een vlak uit 
te rollen. 
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Vouw de plaat steeds opnieuw weer 
samen (roze op roze - grijs op grijs) 
en rol het uit tot het gewenste 
kleurpatroon bereikt is. 

Rol nu het oppervlak zo dun mogelijk 
uit en zorg ervoor dat het sjabloon 
voldoende ruimte heeft. 

Trek de Fimo-massa nu voorzichtig 
uit elkaar, zodat het leereff ect nog 
een keer versterkt wordt. Maar zorg 
ervoor dat er geen gaten ontstaan. 

Daarna breng je de plaat over op een 
bakplaat met bakpapier en laat je 
het in de oven 30 minuten op 130°C 
uitharden. Laat het even afkoelen en 
bevestig het patroon nu met plakband 
op de Fimo plaat. 

Knip de contouren grof met een 
schaar uit. 

De fi jne details kunnen daarna 
eenvoudig met een cutter worden 
uitgesneden. 

Tot slot kun je met een spits voorwerp 
nog een gat in het woord prikken. Buig 
nu met een tang het ringetje van de 
sleutelhanger een beetje open, haal 
het door het gat en sluit het ringetje 
weer met behulp van de tang. 

Uit de resten kun je nog verschillende 
vormen snijden en versieren. Wij heb-
ben besloten om een veer te maken. 
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