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Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:eenvoudig ca. 1 uur

Materiaal:

Werkwijze:

Windlichtje
Fimo

Eerst wordt het drinkglas aan de buitenkant met 
FIMO bedekt: Een blok FIMO in de kleur wit, geel of 
oranje met de acrylroller uitrollen tot ongeveer een 
0,5 cm dikke vlakke plaat.

De bij de glasrand en de bodem uitstekende FIMO 
delen langs de rand afsnijden. De twee korte randen 
van de FIMO plaat zo afsnijden, dat de randen aan el-
kaar aansluiten en niet overlappen. De „naad“ met de 
vinger glad strijken. De FIMO plaat voorzichtig op het 
glas drukken, altijd van het midden uit naar buiten 
glad strijken.

De plaat moet minstens zo groot zijn, zodat het glas 
aan de buitenkant eenmaal omhuld kan worden. Nu 
ommantel je het glas met de uitgerolde massa, de 
opening en de bodem van het drinkglas niet bedek-
ken.

rond glas
Fimo soft in wit, mandarijn, zwart en limoen
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Tip:

Het uitgesneden FIMO motief voorzichtig van het werkvlak verwijderen, 
op het ommantelde glas plaatsen en met een vinger aandrukken. Op deze 
manier het windlichtje rondom met motieven versieren. Naar wens motief-
scènes uitbeelden. Bijvoorbeeld een paar verliefde konijnen, een groep 
paddenstoelen of vogels in de bomen. Voor de takken van de bomen lange 
smalle stroken FIMO soft uitsnijden. Hoe meer randen, hoeken of bochten 
de takken hebben, des te natuurlijker komen ze over. Plaats de windlichtjes 
op een met bakpapier beklede bakplaat, en laat het geheel ongeveer 30 
minuten bij 110 °C in de oven uitharden en afkoelen.

Voor de silhouetmotieven de sjablonen uitprinten en de motieven uit het pa-
pier knippen. Een uitgeknipt motief kan zowel meerdere keren als in spiegel-
beeld als sjabloon worden gebruikt. FIMO in zwart tot een gelijkmatige dunne 
plaat uitrollen. Het gewenste motief op de FIMO plaat plaatsen en zacht met 
je vinger aandrukken. Het motief langs de papierrand uit de FIMO plaat snij-
den. Hierbij het keukenmes zo verticaal mogelijk houden.

Als alternatief kan men motieven als konijnen, reeën, vogels of 
paddenstoelen uit tijdschriften of reclamefolders knippen.
Lak het windlichtje tot slot nog met Fimo glanslak!
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