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Fimoketting met kruis
Met Fimosieraden kun je je kleding geheel individueel vormgeven. Hieron-
der vindt je de instructies voor een modieuze ketting met een kruis. 
Veel plezier!

Als eerste moet je de kralen maken. Je kunt 
ze van één kleur of van meerdere kleuren ma-
ken. Er zijn veel variaties mogelijk:

Variant 1:
De gewenste kleur uitrollen en gelijkmatige stukken 
afsnijden. Vervolgens met een naald het midden van 
de bal of schijf doorprikken, zodat je hem later op 
kunt rijgen.

Variant 2:
Vorm met de gewenste kleur gelijkmatige ballen voor 
de kraal. De „lagen“ maak je zo: rol van elke laag, de 
kleur zo plat mogelijk uit. Het midden van de lagen 
vormt een witte rol Fimo. Leg deze op de eerste 
gekleurde laag en rol deze 1x in. Hetzelfde herhaal 
je met de andere 2 kleuren. Ten slotte kun je de 
voltooide rol nog met een voorwerp (bijvoorbeeld een 
lidmaatschapkaart zoals op de foto) vervormen. Als 
de vorm en de samenstelling van de kleuren je bevalt, 
snijdt je zeer dunne plakjes van de rol. Zorg ervoor 
dat ze niet te groot worden, zodat je ze op de basis 
kralen kunt drukken. Druk de plakjes nu voorzichtig 
op de bal, tot alles mooi glad is. Nu moet je weer met 
de naald in het midden van de kraal een gat prikken 
(doorboren).

Stap 1

Benodigd materiaal:
Fimo in verschillende kleuren
een sieraadhanger in kruisvorm Aduis verkoopt ovale, 
rechthoekige en halfronde hangers, maar geen kruis!
kralen of sierstenen
nylondraad voor de ketting, sluiting voor de ketting

Benodigd gereedschap:
kleiroller/wals
mesje
lijm
naald
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Variant 3:
Voor de lange kralen neem je roze en witte Fimo klei en 
maakt van elke kleur 2 langwerpige rollen. Leg nu van elk 1 
witte en 1 roze boven op elkaar. Nu draai je de twee rollen 
samen tot de kleuren in elkaar kleuren en een mooi patroon 
ontstaat. Nu moet je voorzichtig door de lengte een naald 
(door)prikken.

Kies een kleur voor de kruishanger en maak 
een afdruk van het Kruis. Knip de afdruk uit 
en leg deze in de vorm. Het ziet er bijzonder 
mooi uit, als de massa niet helemaal vlak in de 
vorm ligt, maar van het centrum naar de rand 
afvlakt. Je kunt je kruis met een siersteen 
verfraaien.

Alle Fimo onderdelen moeten nu nog gedurende 10 minuten 
op 100 °C in de oven uitharden. Het kruis moet je daarna uit 
de vorm verwijderen en met lijm bevestigen. De kralen en 
je hanger worden mooi glanzend, wanneer je de kralen met 
Fimo-glanslak lakt.

Nu hoef je de hanger en de kralen alleen nog maar op 
te rijgen en met een sluiting af te werken.

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Benodigd materiaal:
Fimo in verschillende kleuren
een sieraadhanger in kruisvorm Aduis verkoopt ovale, 
rechthoekige en halfronde hangers, maar geen kruis!
kralen of sierstenen
nylondraad voor de ketting, sluiting voor de ketting

Benodigd gereedschap:
kleiroller/wals
mesje
lijm
naald
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