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Benodigd materiaal:

Fimo in zwart en wit
glanslak

Benodigd gereedschap:

scalpel
oven
tandenstoker

Shawn het Fimoschaap
Maak met Fimo je eigen kudde schapen. Met deze hand-
leiding, is het heel eenvoudig en zelfs de jongste onder 
jullie zullen zonder problemen een paar schapen kunnen 
maken.

En zo worden ze gemaakt:

Eerst moet je een grote ovale 
bal van witte Fimo massa vormen.  
Bovendien heb je nog heel veel 
kleine ronde witte balletjes no-
dig.

Nu breng je de kleine ronde witte 
balletjes op de grote ovale bal 
aan, en drukt de Fimo balletjes 
vervolgens plat - zie foto. Her-
haal dit zolang, tot de ovale bal 
volledig bedekt is.

Nu vorm je uit de zwarte Fimo 
massa een ovale bal, die het hoofd 
van het schaap voorstelt. De bal 
moet ongeveer half zo groot zijn 
als het lichaam.

Nu rol je een stuk van het zwar-
te Fimo uit tot een slang en snijd 
deze met een scalpel in 4 even 
grote stukken.
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Shawn das Fimoschaf

Benodigd materiaal:

Fimo in zwart en wit
glanslak

Benodigd gereedschap:

scalpel
oven
tandenstoker

Nu kun je het hoofd en de benen 
aan het lichaam van het schaap 
bevestigen - zie foto boven.

Vorm uit de zwarte Fimo massa 
twee balletjes en druk deze plat. 
Nu klap je het „plakje“ zoals op 
de foto tegen elkaar.

Plaats de oren zoals op de foto 
op het hoofd van het schaap. 
Verder vorm je nog twee ballet-
jes uit de witte Fimo (de ogen), 
druk deze weer plak en bevestig 
ze op het hoofd van het schaap. 
Uit de zwarte Fimo massa vorm 
je twee kleine zwarte balletjes, 
die je dan op de witte ogen van 
het schaap aanbrengt.

Vorm met een tandenstoker nog 
de neusgaten van het schaap. Let 
erop, dat je de neusgaten niet te 
ver naar beneden maakt.

Wanneer je dit hebt gedaan, is 
je schaap klaar. Nu moet je het 
schaap nog bij ca. 100 °C voor ca. 
15-20 min in de oven plaatsen en la-
ten uitharden. Als je schaap hard 
is, laat je hem afkoelen. Na het af-
koelen kun je het schaap nog met 
glanslak lakken.


