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3d-herinneringen afdrukset Fotolijstset klein 
Inhoud: 1 fotolijstset (30,5 x 20 cm) voor 1 afdruk en 1 foto (10 x 15 cm), 1 pakje ultralichte 
modelleerpasta, 1 houten roller 
 
De inhoud kann van de afbeeldingen op de verpakking afwijken. Let op! Dit is geen speelgoed! 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
In ieder geval de volgende belangrijke aanwijzingen en de handleiding aandachtig 
doorlezen alvorens te starten!  
Het gebruik is slechts onder toezicht van volwassenen aanbevolen. 
Bij ondeskundig gebruik kunnen schade en verontreinigingen ontstaan. 
 

Let op:  
• De modelleerpasta is niet geschikt voor consumptie en moet buiten het bereik van 

kinderen worden bewaard.  
• De verwerkingstijd mag niet worden overschreden.  
• Het is raadzaam om bij het werken oude kledingstukken of een schort te dragen 

en het werkstuk bijv. met krantenpapier af te dekken.  
• De set bevat een glazen plaat. Ga voorzichtig te werk, er bestaat gevaar voor 

lichamelijk letsel. 
1.  
Verwijder de achterkant van de lijst en het dunne houten frame (afstandsstuk). 
2. 
Neem de modelleerpasta uit het zakje en kneet deze ongeveer 1 tot 3 minuten met schone 
handen.  
3. 
Plaats de zachte modelleerpasta op de binnenzijde van de achterkant en verdeel deze 
gelijkmatig over het volledige oppervlak. Strijk het oppervlak glad met de houten roller.  
4. 
Plaats de hand van uw kind op de modelleerpasta en druk deze dan voorzichtig gedurende ten 
minste 20 seconden in de pasta. Oefen eerst op de handpalm en daarna op elke vinger 
afzonderlijk een beetje druk uit, zonder de hand op te heffen, zodat een optimale en 
gedetailleerde afdruk ontstaat. Was vervolgens de handen met water en zeep om eventuele 
resten van de modelleerpasta te verwijderen. 
5. 
Plaats het dunne houten frame (afstandsstuk) met de onverlakte zijde op de achterkant met de 
afdruk, om zo de juiste grootte van de kant-en-klare modelleerpasta te bepalen. Druk het 
frame lichtjes in de modelleerpasta en verwijder het vervolgens. Verwijder de overtollige 
pasta aan de binnenkant met een liniaal. 
6. 
Laat de kant-en-klare afdruk ongeveer 3 dagen vlak maar niet luchtdicht liggen tot de 
modelleerpasta hard geworden is. Zorg ervoor dat de afdruk niet wordt afgedekt, zodat vocht 
kan ontwijken. De pasta zal bij het drogen een beetje samentrekken. 
7. 
Tot slot worden het dunne houten frame en de achterkant op de ene zijde en de foto op de 
andere zijde van de lijst gerangschikt en wordt deze dan gesloten. 
 
Opmerking: In plaats van afdrukken van de kinderhand kan ook de afdruk van de poten van 
het huisdier (kat of hond) worden vereeuwigd.  
 

 


