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Benodigd materiaal:

Fimo Soft in donkergroen, wit, 
rood, huid en bruin
ophanghaakje

Benodigd gereedschap:

boetseerspatels
oven
koekjes uitsteekvorm ster

Fimo sterrenmannetje
Uniek voor de kerstboom. Met deze mannetjes word je kerstboom de 
eyecatcher in de familie. Modelleren, in elkaar zetten, bak-
ken, beschilderen en klaar. Dit kunnen zelfs de jongste 
onder jullie! 

En zo worden ze gemaakt:

Modelleer uit de Fimo massa de afgebeelde vormen 
na. Voor de haren vorm je 7 kleine balletjes, die je 
vervolgens licht samen drukt. Voor de rode c.q. witte 
kerstster kun je een vormpje om koekjes uit te ste-
ken in de vorm van een ster gebruiken, na het uitsteken 
rond je de hoekpunten iets af.

Als je alles gevormd hebt, 
kun je nog met een boetseerspatel accenten in de Fimo klei aanbren-
gen. Bij de ster maak je lichte bladnerven, de oren en mond vorm je 
ook een beetje. Als je hiermee klaar bent, kun je het fi guurtje in elkaar 
zetten: de onderdelen lichtjes tegen elkaar drukken. Je hebt hiervoor 
geen lijm of iets dergelijks nodig.

Als je het sterrenmannetje gevormd hebt, steek je boven in het haar 
nog een ophanghaakje, zodat je hem later op kan hangen. Heb je dit ge-
daan zeg je het Fimo fi guurtje in de oven. Het is absoluut noodzakelijk 
om het ophanghaakje voor het branden in het fi guurtje te steken!

lakstift in zwart, wit en goud
gouden draad
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Laat het fi guurtje op ca. 100 °C voor ca. 30 minuten uitharden. Con-
troleer na de verstreken tijd of het mannetje ook echt hard 
is, zo niet, laat je hem gewoon een beetje langer in de oven.

Na het uitharden en afkoelen van 
het Fimo fi guurtje, kun je de 
toekomstige kerstboom-
versiering nog met 
lakstiften ogen en 
accenten opteke-
nen. Bijzonder mooi 
wordt hij wanneer je de 
bladnerven (aders van
de bladeren) met goud op tekent.

Nog een stukje gouden draad aan het 
haakje bevestigen en je kerstboomde-
coratie is klaar voor gebruik.
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