
Wij zijn benieuwd!     Deel jouw creatieve resultaat met #debanier DeBanierCreatief baniercreatief de.banier Maken!

Juweel: 
4010435 Fimo blauw

4010542 Fimo flamingo roos

4010525 Fimo perzik

2393263 Oogje

1862649 Oorstekers

1860147 Lijm voor sieraden

Gereedschap: 
2336180 Uitsteekvorm ruit

2336183 Uitsteekvorm rond

4010027 Fimo acryl roller

0460099 Priknaald

0200535 Pricisiemes

2399101 platbektang voor sieraden

0380060 rondbektang voor sieraden

Oven, bakpapier, huishoudfolie

https://www.debanier.be/fimo-soft-56-g-windsorblauw.html
https://www.debanier.be/fimo-soft-trend-57-g-flamingo.html
https://www.debanier.be/fimo-effect-56-g-perzik.html
https://www.debanier.be/oogje-10-mm-zilver-glanz-5-g-30-stuks.html
https://www.debanier.be/oorstekers-4-stuks-chirurgisch-staal.html
https://www.debanier.be/lijm-voor-sieraden-tube-27-g.html
https://www.debanier.be/uitsteekvormen-voor-klei-rond-1-9-cm-5-cm-6-stuks.html
https://www.debanier.be/fimo-acryl-roller.html
https://www.debanier.be/houten-priknaald.html
https://www.debanier.be/excel-precisiemes-chirurgisch-scherp-nr-1.html
https://www.debanier.be/platbektang-voor-sieraden.html
https://www.debanier.be/rondbektang-voor-sieraden-klein-model.html


Geef jouw zomeroutfit de nodige 
punch met deze kleurrijke XXL 
statement-oorbellen. Ook fan van 
de terrazzotrend? Met fimo maak 
je eenvoudig zelf een terrazzo-ef-
fect. Kies je voor heldere zomerse 
kleuren? Of hou je het liever zacht 
en neutraal van kleur? Deze oor-
bellen heb je in no time gemaakt!

Werkwijze

Nooit eerder sieraden gemaakt? Geen probleem, met deze handige stap-voor-
stapbeschrijving maak ook jij een prachtig resultaat.

Moderne statement-oorbellen in kleurrijke fimo

 × Snij met het precisiemes kleine blokjes van de fimo.

 ×  Neem huishoudfolie of een plastic zakje. Verdeel verschillende kleurtjes over de 
huishoudfolie. Langs één kant leggen we een effen stuk van de flamingoroze kleur. Plooi de 
folie dubbel.

 ×  Maak één geheel van de fimo door met de fimoroller de blokjes gelijkmatig samen te rollen.

 ×  Steek een grote ruit uit de fimo. Met een kleinere ruit druk je het midden van de eerste grote 
ruit uit. 

 ×  Prik met een steekpen gaatjes, daar komen later de oogjes. Maak je gaatjes ruim genoeg! 
Tijdens het bakken krimpt de fimo namelijk.

 ×  Leg de fimovormen op een bakplaat met bakpapier en bak in de oven volgens 
aanwijzingen op de verpakking.

 ×  Lijm de oorstekers aan het kleine ruitje met de sieradenlijm en bevestig de twee vormen aan 
elkaar met het oogje.  
Tip: Ringetjes voor sieraden open je het beste met twee tangetjes. Open en sluit ze door 
een dwarse beweging te maken, zo vervormt of breekt het ringetje niet.


