Bling Clusters & Body Jewels
Het laatste jaar zijn ze steeds populairder geworden: De Bling Clusters, een groepje van
plaksteentjes die aan elkaar vastgemaakt zijn en die je kunt gebruiken om je design een
meerwaarde te geven.
Je kunt ze oa bij SchminkWebshop kant en klaar kopen, maar ook zelf maken.
Eén waarschuwing vooraf: het is zeer verslavend!

Blingclusters zelf maken
SchminkWebshop Colours heeft alle produkten die je nodig hebt om de clusters zelf te
maken in de webshop.
Je kunt op de website een soort sjabloon, grid, downloaden van Lily WaltersSchermerhorn, zij heeft dit gemaakt zodat je heel gemakkelijk de steentjes in de juiste
vorm kunt leggen.
Print dit uit en leg er een vel bakpapier overheen.
Dan spuit je voorzichtig wat Tulip Glitterverf in de vorm die je wilt maken, en je legt daar
de steentjes op.
Heel erg handig is de Jewel Pick Up pen, dit is een soort wonderpen, je pakt de steentjes
op en ze blijven kleven, en als je de onderlaag aan tikt, dan laten ze weer los.
Dit scheelt een hoop gepriegel!
Als je klaar bent laat je de clusters 1 à 2 dagen drogen en dan laten heel gemakkelijk los
van het bakpapier.
Op de website staat een heel handig filmpje waarin je precies kunt zien hoe ik ze maak.
Kijk onder uitleg materialen.

Wat heb je nodig?
Naast de Tulip glitterverf heb je natuurlijk de steentjes nodig.
Je kunt een aantal bijzondere steentjes vinden in de SchminkWebshop, en in winkels als
Action, Euroshops etc. Of in de knutseldoos van de kinderen!
De Unicorn hoorntjes maak ik zelf van Fimo klei.
Dit is niet zo moeilijk, maar als je hier geen zin in hebt zijn ze ook los te koop.
Om de clusters op te plakken heb je huidlijm (Mastix) of glittertattoo lijm nodig.
Breng een beetje lijm aan op het cluster en op de huid.
Laat het even drogen en breng het dan, wel in één keer goed doen, je moet het niet
meer verschuiven.
Naderhand kun je het voorzichtig verwijderen en zijn ze te hergebruiken.
De lijmresten haal je er voorzichtig af, beetje peuteren of wat olie gebruiken.
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