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Benodigd gereedschap:
oven,
thermometer,
satéstokje,
spons, stift

Fimokett ing in pastel

Benodigde materialen:
Fimo wit, zonnegeel, lavendel en framboos, Fimo acryl roller, 
structuurvorm borduursel punten, uitsteekvormpje bloem, 
cirkel en hart, strasssteen kristal, tussenringen, hangers
lus, kautschukkoord, acrylverf zilver, glanslak
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Pastelkleurige hanger m�  mooie structuren, een halsk  ing, 
die zeker vaak gedragen zal worden!

Meng Fimo soft lavendel met een beetje wit tot een 
mooie pasteltint ontstaat. Je hebt in totaal ongeveer 2 
ribben Fimo nodig. Vorm de massa tussen je handpalmen 
tot een bal. Druk de bal met de hand plat en rol het met 
de acrylroller verder tot ongeveer een dikte van 4 mm uit.

Met een grote ronde uitsteekvorm een cirkel uitsteken 
en de overtollige rand verwijderen. Dan op de rand van de 
cirkel een kleinere cirkel uitsteken. Hiervoor kun je bij-
voorbeeld een dop van een pen gebruiken. Van dit gat tot 
de rand moet de breedte ten minste 4 mm zijn!

Van een rib Fimo soft framboos ook een bal rollen en 
deze tot een dikte van ca. 4 mm uitrollen. De structuur-
vorm met een beetje water besprenkelen en met de reliëf-
kant naar beneden op de Fimo cirkel leggen. Druk zachtjes 
met je vingers aan en daarna met de acryl roller stevig 
eroverheen rollen. Verwijder de structuurvorm voorzichtig.
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Met een uitsteekvormpje in bloemvorm een kleine 
bloem uit deze stuktuurplaat steken en met behulp van 
een satéstokje een gat om op te hangen prikken. Plaats 
de strasssteen, en druk deze voorzichtig in de massa. De 
Fimodelen vervolgens in de oven, gedurende 30 minuten bij 
110 °C, laten uitharden.

Tot slot de structuurbloem voorzichtig met een spons 
en acrylverf in zilver betten en na het drogen met glans-
lak lakken. De twee vormen van tussenringen voorzien, de 
lussen aanbrengen en op een kautschukkoord rijgen.

Voor de gele hanger Fimo soft zonnegeel en wit mengen, 
ga verder zoals hierboven beschreven en in plaats van een 
bloem een klein hartje uitsteken. Als je liever een gouden 
hanger wilt gebruiken, moet je het structuurmotief met 
acrylverf in goud betten.

Fimokett ing in pastel

Benodigde materialen:
Fimo wit, zonnegeel, lavendel en framboos, Fimo acryl roller, 
structuurvorm borduursel punten, uitsteekvormpje bloem, 
cirkel en hart, strasssteen kristal, tussenringen, hangers
lus, kautschukkoord, acrylverf zilver, glanslak




