Koloušek, houby
a tráva

Obtížnost

***

10 minut
na výrobek

MATERIÁL
®

Hmota Fimo (světle hnědá, hnědá, bílá
a červená se třpytkami, světle zelená)

Špachtle

KOLOUŠEK
Na tělo vyválej
krátký světlehnědý
válec a jeho konce
sešikmi. Na hlavu
vyválej světle
hnědou kouli
a čumáček vytvaruj
do špičky. Připevni
hlavu k tělu.

1

Na nožičky vyválej 4 malé světle
hnědé válečky. Jeden z konců válečku
rozšiř. Horní i dolní konce válečku
splácni. Na kopýtka vytvaruj 4 velké
hrášky z tmavě hnědé hmoty Fimo®,
potom je splácni. Připevni každé
kopýtko k nožičce, potom každou
nožičku ke kolouškově tělu.

2

Na náprsenku vytvaruj kuličku z bílé
hmoty Fimo® se třpytkami, rozplácni ji
a upevni na přední část těla.

HOUBA

1

2

Na ouška vymodeluj
2 malé světle hnědé
válečky a jejich
konce vytvaruj
do špičky. Na oči
a čumáček vyválej
3 zrnka z tmavě
hnědé hmoty Fimo®.
Upevni všechno k hlavě. Na ocásek
vytvaruj malý (krátký) světle hnědý
váleček a upevni jej k tělu.

Na klobouček
vyválej malou
kuličku z červené
hmoty Fimo®
se třpytkami, potom ji u krajů splácni,
aby získala tvar houby. Vyválej různě
velká placatá zrnka z bílé hmoty Fimo® se
třpytkami a upevni je na klobouček houby.
Na nožičku vyválej
válec z bílé hmoty
Fimo® se třpytkami.
Na jedné straně
váleček ztenči. Na
opačném konci vyznač špachtlí zářezy
a na nožičku umísti klobouček.

TRÁVA
Vyválej 5 nebo 6
válečků ze světle
zelené hmoty Fimo®.
Spoj je dohromady.
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Obtížnost

Myšky a sýr

***

5 min
na výrobek

MATERIÁL
Váleček
Hmota Fimo® (žlutá a šedá se třpytkami,
černá)

Brčko
Kráječ nebo nůž s kulatou špičkou

1

2

MYŠKA

SÝR

Na tělíčko vyválej
kuličku z šedé
hmoty Fimo®
se třpytkami
a vytvaruj čumáček
do špičky. Na
ouška vytvaruj
2 velké hrášky
z šedé hmoty
Fimo® se třpytkami. Zplácni je, potom je
vytvaruj do špičky. Upevni všechny dílky
na tělo myšky.

Na kus sýra rozválej
válečkem 3 dílky
žluté hmoty Fimo®
se třpytkami, až
dostaneš plátek
o tloušťce 0,4 cm.
Z něj pak vyřízni
tvar trojúhelníku.
Zapichováním brčka udělej v hmotě dírky.
Otáčej brčkem v různém náklonu, získáš
tak různě velké dírky.

Na ocásek vyválej
tenký váleček
z šedé hmoty Fimo®
se třpytkami.
Upevni je na tělo myšky. Na oči vyválej
2 středně velká černá zrnka z hmoty
Fimo®. Upevni všechny dílky na myšku.
Vyrob tímto způsobem několik myšek.

Představ si, že na výrobu
1 kg opravdového sýra
je potřeba celých
10 l kravského mléka!
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Japonská panenka
s květinkou

Obtížnost

***

20 min
na panenku
5 min
na květinu

MATERIÁL
®

Hmota Fimo Kids (modrá se třpytkami,
tyrkysová, žlutá perleťová, tělová,
černá, růžová perleťová a fuchsiová
se třpytkami)

PANENKA

1

2

Smíchej 1 dílek
modré hmoty Fimo®
se třpytkami,
2 dílky tyrkysové
hmoty Fimo®
a 1 dílek žluté
perleťové hmoty
Fimo®. Na tělo
vyválej ze směsi velkou podlouhlou kouli.
Na hlavičku vyválej velkou kouli z tělové
hmoty Fimo®. Spoj oba dílky. Na vlasy
vyválej kuličku černé hmoty Fimo®
a zplácni ji. Upevni vlasy na hlavu, potom
přidej 2 velké hrášky z černé hmoty
Fimo®.

Špachtle nebo párátko

3

Na ruce vyválej
2 malé válečky
z modré hmoty
Fimo® se třpytkami.
Potom odřízni konce
obou válečků. Na
dlaně vyválej 2 malé
kuličky z tělové
hmoty Fimo®. Upevni
je k tělu. Na puntíky vyválej 12 zrnek
tyrkysové hmoty Fimo® a přitiskni je
k tělu.

4

Na květinku
vytvaruj 4 velká,
lehce zploštělá zrnka z růžové perleťové
hmoty Fimo®. Připevni je k tělu. Na střed
květinky vyválej velké zrnko z fuchsiové
hmoty Fimo® se třpytkami a připevni je.
Na oči vyválej 2 malá
zrnka z černé hmoty
Fimo®. Na pusu
vymodeluj miniváleček
z fuchsiové hmoty
Fimo® se třpytkami
ve tvaru rohlíku. Na tváře vyválej
2 zploštělá zrnka z růžové perleťové
hmoty Fimo®. Připevni je na hlavu.

ŽLUTÁ KVĚTINKA
Na okvětní lístky
vytvaruj 4 malé,
lehce zploštělé
kuličky ze žluté
perleťové hmoty
Fimo®.
Spoj je a špachtlí nebo párátkem
vyznač rýhy. Na střed květinky vyválej
malý hrášek z modré hmoty Fimo®
se třpytkami a upevni jej.
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Obtížnost

Hamburger & spol.

***

5 min
na výrobek

MATERIÁL
®

Špachtle nebo dřevěný hrot

Hmota Fimo (žlutá, červená
se třpytkami, bílá, světle zelená,
světle hnědá, žlutá perleťová,
hnědá, oranžová a fuchsiová
se třpytkami)

Kráječ nebo nůž s kulatou špičkou
Váleček

HRANOLKY

HAMBURGER

Zplácni váleček
z 2 dílků žluté
hmoty Fimo®
na tloušťku
0,4 cm, vyřízni
12 podlouhlých
obdélníčků. Spoj
je dohromady. Válečkem rozválej dílek
růžové hmoty Fimo® se třpytkami, vyřízni
z ní obdélník. Omotej jej kolem hranolek.

Na malé houstičky
vytvaruj 2 mírně
zploštělé hnědé
polokoule. Na salát vymodeluj malou
zploštělou kuličku ze světle zelené hmoty
Fimo®. Na sýr vytvaruj malou zploštělou
kuličku s nepravidelnými okraji ze žluté
perleťové hmoty Fimo®. Na stejk
vytvaruj střední, lehce zploštělé kolečko
z červené hmoty Fimo® se třpytkami.
Spoj všechny dílky.

VAJÍČKO
Na bílek vytvaruj
zploštělou kuličku
z bílé hmoty Fimo®,
a dbej, ať jsou kraje nepravidelné.
Na žloutek vymodeluj velký zploštělý
hrášek ze žluté hmoty Fimo®. Upevni
žloutek k bílku.

SALÁT
Vytvaruj 3 zploštělé
kuličky ze světle
zelené hmoty Fimo®
a vymodeluj z nich
tvar listu.
Špachtlí nebo dřevěným hrotem
vyznač žilkování každého listu,
potom přelož všechny 3 listy
na sebe.

ROZTOMILÉ DOZDOBENÍ
Na oči vytvaruj
2 zrnka z hnědé
hmoty Fimo®.
Na tváře vymodeluj
2 zploštělá zrnka z oranžové hmoty
Fimo®. Na pusu vytvaruj miniváleček
z fuchsiové hmoty Fimo® se třpytkami
do tvaru rohlíku. Všechny tyto dílky přidej
na hotové výtvory!

Při vytváření dalších
roztomilých výrobků, jako
jsou koláče, zmrzliny nebo
ovoce, přidej jednoduše oči,
tváře a krásný úsměv!
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Kouzelná hůlka
a bonbónky

Obtížnost

***

5 až 10 min
na výrobek

MATERIÁL
®

Hmota Fimo (fuchsiová se třpytkami,
růžová a žlutá perleťová, světle hnědá
a hnědá)

Růžová pastelka
Extra silné lepidlo

Špachtle nebo dřevěný hrot
Tužka a nůžky
Kráječ nebo nůž s kulatou špičkou
Pauzovací papír

Váleček

PŘÍPRAVA

3

Překopíruj vzory
hvězdy, koruny
a stužky (viz stranu
25). Všechny tvary
vystřihni.

KOUZELNÁ HŮLKA

1

2

Po upečení své
dílko nalep
na růžovou
pastelku pomocí
extra silného lepidla (požádej o pomoc
některého z rodičů!).

KORUNA

Rozválej válečkem
3 dílky fuchsiové
hmoty Fimo®
se třpytkami
na tloušťku 0,5 cm,
polož na ně velkou papírovou hvězdu
a ořízni ji. Rozválej válečkem 3 dílky
růžové perleťové hmoty Fimo® na tloušťku
0,5 cm, polož na ně malou papírovou
hvězdu a ořízni ji. Spoj hvězdy dohromady.
Vyválej 5 hrášků
z fuchsiové hmoty
Fimo® se třpytkami
a 10 velkých zrnek
z růžové perleťové
®
hmoty Fimo , umísti je do úhlů hvězdy.
Vytvaruj z růžové perleťové hmoty Fimo®
srdíčko a umísti je do středu růžové
hvězdy.

1

2

Rozválej válečkem
2 dílky fuchsiové
hmoty Fimo®
se třpytkami
na tloušťku 0,5 cm, polož na ni papírovou
stužku a ořízni. Rozválej válečkem 3 dílky
růžové perleťové hmoty Fimo® na tloušťku
0,5 cm, polož na ni papírovou korunu
a ořízni ji. Umísti korunu na stužku.
Vyválej 4 hrášky
z fuchsiové hmoty
Fimo® se třpytkami
a vytvaruj z růžové
perleťové hmoty Fimo® srdíčko. Upevni je
na korunu.
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1

LAŇKA

BONBÓNEK

Na hlavičku vyválej
kuličku ze světle
hnědé hmoty Fimo®
a vytvaruj čumáček
do špičky. Na ouška
vytvaruj 2 velké
zploštělé hrášky
světle hnědé hmoty
®
Fimo a vymodeluj je do špičky. Všechny
dílky připevni k hlavě.

Vytvaruj lehce
zploštělou kuličku
z růžové perleťové
hmoty Fimo®.
Potom vymodeluj
2 zploštělé
trojúhelníky ze žluté perleťové hmoty
Fimo® a připevni je k bonbónku. Pak
špachtlí nebo párátkem vyznač 2 rýhy
na každém trojúhelníku. Na kulatou část
vyválej 5 zrníček ze žluté perleťové hmoty
Fimo® a přitiskni je k bonbónku.

Na oči a čumáček
vyválej 2 malá
hnědá zrnka hmoty
Fimo® a o něco
menší zrníčko.

2

Upevni tyto dílky na laňku. Potom
vytvaruj 2 velké zploštělé hrášky z růžové
perleťové hmoty Fimo® a vymodeluj je do
špičky. Špachtlí nebo párátkem vyznač
2 rýhy. Spoj je a doprostřed připoj malý
zploštělý hrášek z růžové hmoty Fimo®.

Svoje výtvory připevni na
kelímek, podklad sponky nebo
brože, vyrobíš si tak vskutku
princeznovské ozdůbky!
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