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

4010522 Fimo Effect 56 g vanille

4010523 Fimo Effect 56 g lichtroze

4010524 Fimo Effect 56 g aqua

4010450 Fimo Soft 56 g appelgroen

4010442 Fimo Soft 56 g mandarijn

4010462 Fimo Soft 56 g lavendel 

4010416 Fimo Soft 56 g zonnegeel

1862381 Embossing pen 2 en 2,8 mm 

4010012 Karat zacht pastelkrijt 12 stuks



Kawaii komt recht uit Japan en 
betekent zoveel als “schattig”. 
Deze lieve Kawaii donut in 
zachte snoepkleuren ziet er 
lekker genoeg uit om op te eten. 
Gebruik hem als sleutelhanger of 
handtasjuweel. Een tof geschenk 
voor iemand minstens even lief. 
Of voor jezelf! 

Werkwijze

 × Rol een half staafje van de Fimo Effect Vanille tot een bolletje.

 × Duw het balletje plat tot je een donutvorm hebt.

 × Duw met een stokje een gat in het midden van de donut.

 × Geef wat schaduw met een zachte penseel en donkergeel pastelkrijt.

 × Rol een stukje Fimo Effect lichtroze uit en snij met een bloem-uitsteekvormpje  
de glazuur voor de donut uit.

 × Leg dit op de donut en duw het gat er weer uit met het stokje.

 × Duw met een embossing pen 2 gaatjes waar de ogen moeten komen.  
Rol 2 kleine zwarte bolletjes en duw dit in de gaatjes.  
Rol een beetje zwarte Fimo heel dun uit en maak een U-vorm voor het mondje.

 × Geef blozende wangetjes met een zacht penseel en rood pastelkrijt.

 × Rol dunne sliertjes van de kleuren appelgroen, mandarijn, lavendel, aqua en zonnegeel.

 × Snij deze sliertjes in korte stukjes en plaats deze met een stokje op de donut.

 × Draai een oogvijsje in de donut. En bak 30 minuten op 110 °C.

 × Vernis de donut en bevestig een sleutelring.

Deze knutseltip vind je met stap-voor-stapinstructies terug op debanier.be/knutseltips


