Benodigdheden:
Fimo (wit)
Zwart garen
Patina
Treasure silver/gold

En ook handig:
Oven
Lang snijmes / scheermesje
Frillnaald / cocktail prikkers
Pincet
Bolpen met grote bol
(of iets anders met een rond
uiteinde)
Keukenrol
Oude koffieroerhoutjes
Tacky glue

Zo maak je het:
Pak een stukje witte fimo, en rol het uit tot een regelmatige rol in de
gewenste dikte van je kaarsjes.
Snij de rol in stukjes van de gewenste lengte.
Maak in de bovenkant van ieder stukje een mooie deuk met de bolpen,
en rol het kaarsje weer over je werkblad, tot een mooie evenwijdige
kaars.
Van een restje fimo rol je allemaal
hele dunne sliertjes uit.
Pak een stukje van zo’n sliertje, van
ongeveer een centimeter lang en plak
het in de lengte op je kaars. Met de
frillnaald maak je er allemaal kleine
deukjes in.

Zet het kaarsje rechtop op een tegeltje, of iets anders waarmee het de
oven in kan.
Prik er met de frillnaald bovenin een gaatje in, waar straks de lont in
komt.
Maak zo een heleboel kaarsjes en bak ze af in de oven.
Ongeveer 15 minuutjes, zonder voorverwarmen op 110 graden.
Pak de kaarsjes uit de oven en laat ze even afkoelen.
Leg vast keukenrol en patina klaar, plus wat koffieroerhoutjes.
Maak een potje patina open en roer het goed door met een
koffiehoutje. Smeer met dit houtje de kaarsjes helemaal in en poets ze
met keukenrol weer uit. De witte kaarsjes gaan nu de kleur van de
patina aan nemen, en in alle deukjes en groeven blijft het mooi donker,
zodat de accenten goed uit gaan komen.
Als alle kaarsjes zijn
uitgepoetst, kun je met
treasure wax gaan
highlighten. Doe een heel
klein beetje wax op je
vinger, en smeer het op de
uitstekende randjes.
Knip van een stukje zwart garen hele kleine stukjes en plak ze met
wat tacky glue in de gaatjes.
Klaar!!

