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Transfer sieraden
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
FIMO® soft boetseerklei 57 g, wit 495700 2

FIMO® soft boetseerklei 454 g, wit 475197 alternatief

Transferafbeeldingen voor klei ca. 101 x 148 mm, 3 stuks 641547 1

Uitsteekvormen set, ca. 7 - 40 mm, ca. 18 mm, 42-delig 474892 1

Tussenringen, ca. ø 12 mm, zilverkleur, 20 stuks 206598 1

Metalen ring met plaat, ca. ø 17 mm, plaat: ca. ø 10 mm, 6 stuks 575495 1

Leren koord ca. ø 2 mm, ca. 1 m lang, zwart 516024 1

Koord van imitatieleer, ca. ø 1 mm, 5m/rol, zwart 305339 1

Metalen kralen met stippen, ca. ø 9 x 6 mm, 4 stuks, platinakleur 584913 1

Universele knutsellijm, 90 g, transparant 539697 1

Aanbevolen gereedschap:
Siliconen mat ca. 230 x 330 mm,  wit 617818 1

Modelleer roller ca. ø 25 mm x 200 mm 807196 1

Artemio® kneedmachine, ca. 195 x 125 x 130 mm, walsbreedte: ca. 140 mm 629998 1

STAEDTLER® kneedmachine, ca. 270 x 167 x 265 mm, walsbreedte: ca. 175 mm 438197 alternatief

Sieraadtangen set, 1 rondtang, 1 gebogen tang, 1 zijsnijtang, 3 stuks 512509 1

Benodigd gereedschap:
werkmat, modelleerroller, mes, uitsteekvorm, satéprikker (modelleerstaafje) rondtang, schaar, bakpapier, oven
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De Fimo handwarm kneden. LET OP! Lichtkleurige Fimo is het beste 
om te gebruiken, omdat de helderheid van de transferafbeeldingen 
het beste op licht kleurige klei wordt weergegeven.
Een ca. 3 mm dikke Fimo plaat uitrollen.  
Plaats het motief naar keuze op de boetseerklei.
Het motief op de klei drukken en ca. 5 minuten laten zitten.

Trek voorzichtig het transferpapier eraf (de kleur wordt op de klei 
overgenomen).

De vorm van het sieraad met de uitsteekvorm uitdrukken.
evt. gaten, om het later te kunnen ophangen, maken.
De boetseerklei met motief in de oven bakken voor  
ca. 30 minuten op 110°C. 
Na het harden aan de lucht laten afkoelen.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

1. Voor het ophangen van de Fimo sieraad onderdelen, kan 
 in de sieraden een tussenring gehangen worden.
2. Met de tussenringen kunnen de sieraad onderdelen 
 ook bij elkaar worden gehangen.
3. Door de tussenringen kan ook een leren koord 
 geregen worden om er een ketting van te maken. 
4. Ter decoratie kunnen aan het leren koord ook 
 kralen geregen worden.

1. Het motief voor de ring kan volgens de basishandleiding  
 voor transferafbeeldingen gemaakt worden.
2. Na het bakken wordt het model met lijm op 
 de ringplaat vastgezet.

Handleiding

Het klaarmaken van de sieraad onderdelen

 Het maken van de ring

Basisinstructies voor het overbrengen van transferbeelden naar boetseerklei
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