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Handleiding Fimo 
paddensto el 

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal

FIMO air natural boetseerklei, 350 g, aan de lucht drogend, edelwit 503044 1

Tempex bol, ca. ø 80 mm, wit 547566 4

Knutselvilt set, in 5 kleuren, ca. 200 x 300 x 1,5 mm, geel-/oranjetin-
ten, set 10 stuks

515460 1

Knutselvilt set, in 5 kleuren, ca. 200 x 300 x 1,5 mm, groentinten, set 
10 stuks

515367 1

Donzige wattenvulling, 300 g, wit 936282 1

Decoratie band Vichy, ca. 2 m x 8 mm, geruit, groen/wit 424587 1

Houten schijfjes, ca. ø 10-30 mm, 5 mm dik, ca. 100 stuks 700634 1

Berken schijfjes, ca. ø 80-120 mm, ca. 10-15 mm dik, 10 stuks 723441 1

   

Aanbevolen materiaal/gereedschap:   

Modelleerroller, ca. ø 25 mm x 200 mm 807196 1

Cutter mes 18 mm 301372 1

OPITEC kinderlijm, 100 ml, transparant 314879 1

Paddenstoel  

Benodigd gereedschap: 
Ondergrond (folie), stift, schaar, cirkel, (foto)karton, snijmes (of puntig mes) naald of naaimachine, wit naaigaren, lijm   



1. Snij met een cutter de tempex bol 
tot een paddenstoel steel. 

2. Van de bol boven en onder iets 
afsnijden. 

3. Zodat de steel stabiel staat. 

4. Rol, met de modelleerroller, een 
Fimo natural plaat edelwit uit van 
ca. 3 mm dikte.  

5. Plaats de besneden bol in het 
midden van de Fimo plaat. 

6. Druk de Fimo plaat om de bol. Alleen 
de bovenkant van de bol blijft vrij 
van klei.

7. Snij de gemodelleerde rand aan de 
bovenkant bij, tot het recht is.

8. Laat het geheel, met de bol, aan de 
lucht drogen.  

10. Haal na het drogen de tempex bol 
eruit.  

9. Dit kan wel 1 - 3 dagen duren.  

15. Deze cirkel kunt u ook gebruiken als 
sjabloon voor de viltenhoed. 

16. Leg de vilten stukken, in de kleur 
lichtgeel en lichtgroen klaar.  

17. Op de vilten stukken legt u het 
sjabloon.  

18. Teken een cirkel op de beide vilten 
stukken, ca. 1 cm van de rand.   

11. Maak een versteviging voor de 
paddenstoel hoed. 

12. Pak een cirkel en het (foto)karton 
erbij.  

13. Teken een cirkel met een ø 10 cm 
af op het karton. 

14. Knip de cirkel uit. 

19. De beide goede kanten van de vilten 
cirkels legt u op elkaar. 

20. Naai de cirkels aan elkaar, langs de 
getekende cirkel.  

21. Let er wel op, dat er een opening 
blijft om het kunnen vullen (En... de 
karton versteviging moet er ook nog 
door kunnen).   

22. Draai de paddenstoel vilten cirkels 
om naar de goede kant.  

23. Leg de kartonnen versterking erin.  

24. Over de kartonnen versterking vult 
u de paddenstoel hoed met watten-

25. Sluit de opening van de paddenstoel 
hoed.  

26. Beplak de paddenstoel hoed met het 
geruite Vichy-band en kleine houten 
schijven.  

27. Plaats de steel en de vilten hoed op 
elkaar. 

28. Ter decoratie kunt u de paddenstoel 
op een grote berkenschijf zetten. 
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Benodigd materiaal: Artikelnummer Menge

FIMO Air natural boetseerklei, 350 g, aan de lucht drogend, edelwit 503044 1

FIMO Air natural boetseerklei, 350 g, aan de lucht drogend, zandste-
en

454430 1

Theelichtglaasjes, helder, ca. ¢ 60 x 73 mm, 6 stuks 563980 1

Tempex bol, ca. ¢ 80 mm, wit 547566 3

Decoratie band Vichy, ca. 2 m x 8 mm, geruit, naturel/wit 424565 1

Decoratie band Vichy, ca. 2 m x 8 mm, geruit, groen/wit 424587 1

Houten schijven, ca. ¢ 10 x 30 mm, 5 mm dik, ca. 100 stuks 700634 1

LED-theelichtjes, ca. ¢ 36 mm, 2 stuks 441620 2

   

Aanbevolen materiaal/gereedschap:   

Garneer uitsteekvormen set ca. 7 – 40 mm, verschillende motieven, 
met kunststof box, set 42 stuks

474892 1

Uitsteekvormen set ‘Ring’, ca. ¢ 29 – 112 mm, set 14 stuks 541375 1

Modelleer roller, ca. ¢ 25 mm x 200 mm 807196 1

OPITEC kinderlijm, 100 ml, transparant 314879 1

Bosch lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

Lijmsticks, ca. ¢ 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

Windlichtje Paddenstoel  

Benodigd gereedschap: 
ondergrond (folie), modelleer roller, uitsteekvorm cirkel, garneer uitsteker, puntig mes, lijm, schaar   

3. Steek een cirkel uit (de Fimo-
natural plaat) van ø 100 mm.

1. Pak de tempex bol ø 80 mm 
erbij.  

2. Rol met de modelleer roller een 
Fimo-natural plaat zandsteen uit 
van ca. 3 mm dikte.   



4 R004K003#1

8. Maak alle paddenstoel kapjes en 
windlicht stelen klaar.  

7. Snij de overtollige klei van de boven-
kant af.  

6. Leg de gemaakte plaat om het thee-
lichtglas.   

5. Rol, met de modelleer roller, een ca. 
3 mm dikke plaat uit van de Fimo-
natural ivoor.  

4. Leg de cirkel op de tempex bol. 9. Druk, met de garneer uitstekers, het 
patroon uit in de paddenstoel kapjes.  

12. Het kan tussen de 1 – 3 dagen duren.

13. Haal, nadat het goed gedroogd is, de 
tempex bol eruit.  

11. Laat alles aan de lucht drogen. 

10. Steek ook nog gaten uit de padden-
stoel kapjes en stelen zodat het licht 
er doorheen kan schijnen. 

14. Decoreer de steel met het Vichy-
band en houten schijfjes.  

15. Om het vast te maken kunt het lijm 
gebruiken of een lijmpistool.  

16. Plaats de beide delen, kapjes en 
steel, op elkaar.   

Veel plezier en succes gewenst!  
Het OPITEC – Creatiefteam


