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Schatjes van 
     Foam en Silk klei

Kneedbare vriendjes!
Foam klei is een zelfhardende klei met kleine balletjes. Silk klei is dezelfde klei, 
maar dan met een gladde structuur. Deze kleisoorten zijn makkelijk kneedbaar, 

niet giftig en plakken niet aan handen. Ideaal voor kinderen! 
In dit boek staan ruim 20 werkstukken stapsgewijs beschreven met duidelijke stappenfoto’s 

en vrolijke illustraties. Van magneetdieren, papierclips met blije bloemgezichtjes tot 
knalroze flamingo’s. De werkstukken zijn geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

Ontdek de mogelijkheden van Foam en Silk klei en ga aan de slag!

www.kosmosuitgevers.nl
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Utrecht/Antwerpen
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Voorwoord
Na zeven boeken over Fimo, schrijf ik nu eens een boek over 
een ander materiaal: Foam en Silk klei. Nu ik er veel mee heb 
gewerkt, kan ik niet anders zeggen dan dat dit materiaal fantas-
tisch is en veel creatieve mogelijkheden biedt, mede omdat de 
Foam en Silk klei goed te combineren zijn.
Deze kleisoorten zijn erg zacht en drogen binnen een dag aan 
de lucht. Er is gemakkelijk mee te werken en het materiaal is 
verkrijgbaar in vele mooie kleuren. Ik heb geprobeerd het  
boek zo eenvoudig mogelijk te houden, maar wel met een 
hoge ‘aaibaarheidsfactor’. De schatjes die jij kunt maken, zijn 
dan ook erg schattig, maar zeker niet te moeilijk! De vele stap- 
voor-stapfoto’s helpen je van het bolletje klei naar je eigen 
werkstukje. Ik hoop dat je veel voldoening en inspiratie uit  
dit boek zult halen. De onderwerpen zijn erg uiteenlopend,  
dus er is voor ieder wat wils. 
Ik wens je heel veel creatief plezier!

xxx
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Ondeugende Aapjes
Deze deugnieten halen graag 
apenstreken uit. Ze zwieren van boom 
naar boom en pakken elkaars bananen 
af. Je kunt een hele familie maken. 
Groot, klein, dik en dun.

Wollowbees_Kosmos schetsopzetj.indd   25 20-08-15   17:06



58 

Bedankt!

Graag wil ik Harald van Bergen van  
Craft Emotions bedanken. Hij heeft ervoor  

gezorgd dat ik met dit mooie materiaal  
ging werken en heeft de klei bovendien 
beschikbaar gesteld. Ook wil ik graag  
Creativ Company bedanken voor het  

beschikbaar stellen van materiaal.
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