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Knutselidee

Fimo zachte glitter rood en wit
Fimo zacht wit, Indisch rood 
Sneeuwbol, conserveringsmiddel

sneeuw, potlood
acrylroller
rietje, schaar

Sneeuwbolhart

Meng voor de bodem van de sneeuwbol 3 delen 
Fimo soft wit met een deel Indisch rood tot een 
lichtroze tint. Als alternatief kun je Fimo eff ect 
rozenkwarts gebruiken. Rol de massa met de 
acrylroller uit.

Leg de zwarte deksel van de sneeuwbol op een 
vel papier en teken de omtrek na. Knip de cirkel 
ongeveer 3 mm binnen de getekende contour 
uit.

Leg het sjabloon op de uitgerolde massa en snijd de cirkel uit. Vorm het gat 
voor het vullen van de sneeuwbol met behulp van een rietje.

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:gemiddeld ca. 1,5 uur

Materiaal:

Werkwijze:
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Knutselidee

Modelleer een bal uit 3/4 rib van Fimo glitter wit 
en vorm er dan een druppel van. Maak het een 
beetje plat en kerf het in het midden in, met een 
modelleermes.

Vorm kleine mini hartjes van de witte, rode en 
de resten van de roze Fimomassa en hard alles 
samen uit in de oven op 110° gedurende 30 
minuten.

Vorm een iets groter hart uit 1 1/2 rib Fimo 
glitter rood. Ga op dezelfde manier te werk 
als hierboven. Gebruik de punt van het ge-
reedschap om een spiraal in het hart te kerven. 

Nadat de Fimomodellen zijn afgekoeld, kun je 
de plaat in de deksel van de sneeuwbol lijmen. 
Gebruik een modelbouwlijm en zorg ervoor dat 
het vulgat in de bodem vrij blijft! Giet vervol-
gens de modelbouwlijm in de gleuf tussen de 
Fimoplaat en de basisplaat zonder openingen 
te laten, breng het deksel van de sneeuwbol 
aan en druk het lichtjes aan. Laat alles goed 
drogen.

Plaats de twee harten op het ronde Fimoplaatje en druk ze aan. Ondersteun 
ze met een tandenstoker om ze op hun plaats te houden terwijl ze uitharden.

Pas als alles volledig droog en hard is, kan de 
bol worden omgedraaid. Gebruik een minitrech-
ter of een injectiespuit om de sneeuwbol te 
vullen met waterheldere vloeistof. Vul met ca. 
1/2 theelepel glitter of sneeuw.

Meng volgens de gebruiksaanwijzing gedestil-
leerd water met helder water en vul de sneeuw-
bol tot aan de rand. Droog goed af alvorens de 
vulopening te sluiten!
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