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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigd gereedschap:
oven, schaar, lijmpistool 
(warm) en lijmpatronen,
aluminiumfolie, gum,
potlood, nagelvijl

Ringen van krimpfolie
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mevrouw Leisch

Dank u wel!

Benodigde materialen:
krimpfolie, permanent marker 1-2mm zwart,
permanent marker bont, viltstiften bont,
kleurpotloden, modelleermassa wit,
vingerring leeg
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Ringen van krimpfolie
Zelfgemaakte ringen gemaakt van krimpfolie zijn 

een briljante eyecatcher. Deze kun je willekeurig vormgeven 

en zo bij elke outfit een bijpassende ring ontwerpen. Veel plezier!

Breng de cirkel met een potlood over op de krimpfolie.

De krimpfolie kan nu als gewenst worden ingekleurd. Het meest geschikt zijn de bonte 
permanent markers. Maar je kunt ook gebruik maken van gewone kleurpotloden en 
viltstiften, het resultaat is dan echter niet veegvast en je moet heel voorzichtig zijn bij 
de verdere verwerking.

Daarna de ringen langs de potloodlijn uitknippen en eventuele potloodlijnen met een 
gum weggummen.

Laat nu de folie volgens de beschrijving in de oven krimpen. Let op: kreukvrij en 
schoon aluminiumfolie gebruiken, anders kan het oppervlak worden beschadigd. De 
delen uit de oven haken, met een stukje aluminiumfolie afdekken en in een boek 
“geperst” laten afk oelen.

Vijl nu met een fi jne nagelvijl de scherpe randen een beetje schuin.

De modelleermassa ca. ½ cm dik uitrollen, met een klein glas een cirkel (iets groter 
dan de krimpfolie) uitsteken en laten drogen.

Tot slot, alle onderdelen met een lijmpistool op elkaar plakken.

KLAAR
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Sjablonen

Benodigd gereedschap:
oven, schaar, lijmpistool 
(warm) en lijmpatronen,
aluminiumfolie, gum,
potlood, nagelvijl

Benodigde materialen:
krimpfolie, permanent marker 1-2mm zwart,
permanent marker bont, viltstiften bont,
kleurpotloden, modelleermassa wit,
vingerring leeg


