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Fimo fietsbel
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
XXL fietsbellen set, metaal, stabiel, met klem om te bevestigen, ca. ø 80 x 50 mm, rood/
geel, 2 stuks 730565 1

XXL fietsbellen set, metaal, stabiel, met klem om te bevestigen, ca. ø 80 x 50 mm, 
zwart/wit, 2 stuks 730554 alternatief

FIMO® soft 57 g, appelgroen 495009 1

FIMO® soft 57 g, zonnegeel 495928 1

FIMO® soft 57 g, royal violet 627398 1

FIMO® soft 57 g, pepermunt 458869 1

FIMO® soft 57 g, wit 495700 1

FIMO® soft 57 g, pruim 495308 1

FIMO® soft 57 g, parelmoer lila 609042 1

Universele knutsellijm 90 g 539697 1

Hobby Line blanke lak  spray, op kunsthars basis, weerbestendig 
400 ml, glanzend 450827 1

Hobby Line blanke lak  spray, op kunsthars basis, weerbestendig, 400 ml, 
zijdemat 448714 alternatief
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Aanbevolen gereedschap
Siliconen mat, ca. 230 x 330 mm, ca. 1 mm dik, wit 617818 1

Modelleer roller, acryl, met anti-slip oppervlak, transparant, ca. ø 25 mm x 200 mm 807196 1

STAEDTLER® kneedmachine voor klei, ca. 270 x 167 x 265 mm, 
walsbreedte: ca. 175 mm 438197 1

Artemio® kneedmachine, ca. 195 x 125 x 130 mm, walsbreedte: ca. 140 mm 629998 alternatief

Uitsteekvormen set - Ring, ca.  ø 29 - 112 mm, ca. 30 mm hoog, in metalen blik, 14-delig 541375 1

Benodigd gereedschap
werkmat, schaar, satéprikker, modelleer roller, vochtige doek, kneedmachine,
uitsteekvorm, bakpapier, alufolie, oven met bakplaat

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

  1. De gewenste Fimo klei handwarm kneden.
  2. Een ca. 2 mm dikke Fimo plaat uitrollen (kneedmachine).
  3. Deksel van blik met ringen verwijderen.
  4. Met de uitsteekring de gewenste grootte uit de fimo kleiplaat de vorm steken.
  5. Deze Fimo cirkel op de bel dop drukken.
  6. Kneed nog meer verschillende kleuren klei handwarm.
  7. Deze ook tot een plaat uitrollen.
  8. Cirkels in verschillende groottes uitsteken en op de grote cirkel leggen.
  9. Met een satéprikker kleine inkepingen in de klei maken.
10. Vorm kleine bolletjes in verschillende kleuren en groottes.
11. Deze als decoratie er op leggen, met een satéprikker inkepingen maken.
12. Versier ook de hendel met Fimo.
13. Verwijder de decoraties van de bel.
14. Op een bakplaat met bakpapier leggen. 
15. Leg alufolie onder de bel dop Fimo decoratie, zodat de gebogen vorm niet veranderd.
16. De Fimo decoratie, zonder de bel, in de oven op 110° C, 30 minuten harden. 
17. Daarna buiten de oven laten afkoelen.
18. Om de bel dop decoratie te beschermen, bespuit het met een weerbestendige blanke lak.
19. Bevestig de bel dop en de hendel decoratie met lijm aan de bel. 
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