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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.

Benodigde materialen:
- krimpfolie
- kleurpotloden, stiften

Benodigd gereedschap:
- stans/ponsje
- aluminiumfolie
- oven
- boek om te verzwaren
- lijm

Sierstenen gemaakt van krimpfolie

Klanten upload van mevrouw Leisch

Dank u wel!
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Sierstenen gemaakt van krimpfolie

Wat kun je maken met resten krimpfolie, die te goed  
zijn om weg te gooien? Maak gewoon met behulp  

van een ponsje je eigen sierstenen!

Tip: Als de pons  blokkeert, druk hem in het 
midden met een breinaald terug.

Let op: Gebruik metallic en 
glitterkleuren altijd pas na 
het bakken, omdat deze in 

de oven ontbranden  
en/of giftige dampen af 

kunnen geven.

Kleur de ruwe zijde van de krimpfolie naar smaak 
met kleurpotloden of viltstiften in.

Draai het ponsje om en verwijder het opvang-
kapje.
Begin nu, om ruimte te besparen, langs de rand 
te ponsen.
Bij kleine en delicate motieven moet je stevig druk-
ken om het plaatje er mooi en heel uit te krijgen.
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Sierstenen gemaakt van krimpfolie

Krimp nu de folie volgens de beschrijving op een 
stuk aluminiumfolie in de oven.

Klaar zijn de zelfgemaakte sierstenen! Je kunt ze 
gebruiken als strooidelen of om op te plakken op 
kaarten en geschenkzakken.

Neem de delen uit de oven, bedek ze met een an-
der stuk aluminiumfolie en laat ze geperst in een 
boek afkoelen.

Let op: 15 mm grote  
ontwerpen zijn na het bakken 
6 mm groot. En 25 mm grote 
ontwerpen krimpen tot 10 mm 

grote sierstenen.


