
Alarme de botão - Efeitos óticos de tecido com FIMO soft e FIMO
effect

Não mais tédio!

Os botões bonitos transformam as roupas simples e os acessórios banais de casa em verdadeiras peças de design.
Com o FIMO soft ou FIMO effect poderá criar botões personalizados que combinem com o seu próprio estilo de

moda ou para decorar a sua casa. O grande sucesso: botões impressionantes com aspeto de tecido, feitos à mão
"tricotados" com FIMO. É muito fácil e muito divertido. Mas cuidado, é altamente viciante: Depois que começar, vai

ser muito difícil parar de fazer botões...

20 MIN

https://www.staedtler.com/br/pt/


Instruções passo a passo

Todos os botões mostrados são feitos com cordões de
FIMO soft ou FIMO effect. A quantidade de massa de
modelar a utilizar é a gosto e orienta-se na quantidade e
tamanho dos botões, bem como na espessura dos
cordões utilizados. Os cordões de massa de modelar
podem ser enrolados com as mãos. No entanto,
consegue-se cordões perfeitos, uniformes em largura e
comprimento com a ajuda da extrusora FIMO: amasse
meio bloco de FIMO soft ou FIMO effect numa cor do
seu gosto formando uma bola, de seguida enrole com as
mãos formando um rolo. O rolo deve ser amassado até
ficar bem suave e ter uma largura e comprimento que
caiba facilmente na extrusora. Corte um pedaço do rolo
do tamanho adequado e introduza na extrusora.
Coloque o disco com o desenho desejado e enrosque
na extrusora. Para os botões mostrados aqui utilizou-se
o disco com quatro orifícios (cada orifício de 1 mm de
diâmetro).

Para os botões extra grandes, por exemplo botões
decorativos de tamanho XXL, o disco com um orifício
(diâmetro do orifício 2 mm) é ideal. Rode com força a
manivela da extrusora para que os cordões de FIMO
sejam premidos através do disco. Continue a rodar a
manivela até que toda a massa de modelar seja premida
da extrusora. Se desejar, prepare mais cordões de FIMO
noutra cor como descrito acima.

1

Ao utilizar o disco com quatro orifícios, consegue-se
quatro cordões de FIMO de 90 cm de comprimento
(cerca de 1 mm de diâmetro cada um). Prepare os
cordões de FIMO e corte no tamanho correto. Para um
botão de tamanho médio (cerca de 3 cm de diâmetro) na
técnica de espiral necessitam-se dois cordões de FIMO
da mesma cor ou de cores diferentes de cerca de 20 cm
de comprimento. Para os botões com aspeto de tricô
necessita-se uma maior quantidade de cordões de FIMO
porém mais curtos, por exemplo, 10 cordões de FIMO
de cerca de 5 cm de comprimento, cada um, para um
botão de cerca de 3 cm diâmetro.
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Coloque em paralelo, justapostos, dois cordões de FIMO
soft ou FIMO effect da mesma cor ou de cores
diferentes. Prima um pouco as duas extremidades da
esquerda dos cordões de FIMO e “torça-os” um com o
outro em todo o comprimento, isto é, enroscando para
formar uma cordinha. Quanto mais rodar os dois
cordões entre si, mais pequenas e estreitas ficarão as
voltas. Com esta mesma técnica também pode-se fazer
uma cordinha de três cordões de FIMO de cores
diferentes (apenas para a ótica de espiral).
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Botões FIMO em ótica de espiral: faça um disco plano
com uma cordinha de FIMO em círculo de dentro para
fora. Prima a cordinha em cada círculo para conseguir
uma superfície sem quaisquer lacunas. Ao utilizar dois
cordões de FIMO de cores diferentes, obtém-se um
bonito desenho de cores em espiral. Quanto maior for o
botão, mais interessante será o desenho de cores. Faça
um corte transversal no resto da cordinha de FIMO e
prima-a no botão. Faça os furos do botão com um palito
de dente. Leve os botões prontos sobre papel vegetal a
endurecer no forno a 110°C por 30 minutos. Retire,
remova o papel vegetal, deixe arrefecer e envernize.

Dica: Botões decorativos XXL

Os botões grandes e bonitos chamam a atenção como
se fossem uma joia. Crie botões de FIMO que
combinem com as suas roupas. Os botões de FIMO
com aspeto de tricô combinam muito bem com malhas.
Estes botões XXL de listras (cada um de aprox. 5 cm de
diâmetro) estão “tricotados” de FIMO soft branco (8020-
0), dolphin grey (8020-80) e preto (8020-9).
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Botões com aspeto de tricô: Coloque em paralelo,
justapostos, dois cordões de FIMO soft ou FIMO effect
da mesma cor. Os cordões são torcidos um com o outro
como explicado no passo 3 para formar uma cordinha
de tal modo que o cordão inferior é torcido sempre de
baixo para cima em volta do cordão superior (tipo de
cordinha 1). Torça outros dois cordões da mesma cor de
modo que o cordão superior de FIMO seja enrolado de
cima para baixo em volta do cordão inferior (tipo de
cordinha 2). Coloque a cordinha 1 ao lado da cordinha 2
e prima nos lados para que se formem voltas diagonais
viradas para dentro. Consegue-se, desta maneira, filas
verticais de “pontos meia”, como no tricô. Prepare tantas
cordinhas de FIMO como explicado e coloque-as uma
ao lado da outra premindo até obter uma superfície de
FIMO “tricotado” do tamanho desejado. Se for montada
uma superfície de cordinhas de apenas um tipo, isto é,
só cordinhas do tipo 1 ou do tipo 2, obter-se-á uma
superfície com “pontos liga ou tricô”. Também fica bonito
se fizer combinações de pontos FIMO “meia” e
“liga/tricô” intercalados.
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Coloque as peças “tricotadas” de FIMO sobre o papel
vegetal. Coloque um botão velho sobre o tricô de FIMO
e corte um círculo pela borda do botão com uma faca de
cozinha. Faça os furos do botão com o palito de dente.
Retire o botão e os restos da massa de modelar. Para
obter botões de FIMO com outro formato, por exemplo,
de coração ou de flor, utilize um cortador no formato
correspondente. Para os botões quadrados, corte reto
com a faca de cozinha. Leve a endurecer os botões
sobre papel vegetal no forno a 110°C por 30 minutos.
Retire, remova o papel vegetal, deixe arrefecer e
envernize.
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Lista de Materiais



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  soft 8020 Argila de polímero que endurece ao forno - Produto
unitário: cor rosa-claro

8020-205 1

FIMO  soft 8020 Argila de polímero que endurece ao forno - Produto
unitário: cor baunilha

8020-105 1

FIMO  soft 8020 Argila de polímero que endurece ao forno - Produto
unitário: cor lilás

8020-605 1

FIMO  soft 8020 Argila de polímero que endurece ao forno - Produto
unitário: cor menta

8020-505 1

FIMO  soft 8020 Argila de polímero que endurece ao forno - Produto
unitário: cor cinza golfinho

8020-80 1

FIMO  8700 05 Rolo acrílico - Cartela com roll-on acrílico para dar à
massa FIMO uma superfície lisa e uniforme, dimensões: ø 25 mm, 20 cm

8700 05 1

Também necessita:

superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), faca de cozinha, botões velhos na forma e
dimensões desejadas, cortador em forma de coração, palito de dente, agulha e linha de

costura, pincel para verniz, tabuleiro de forno e papel vegetal
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https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-argila-de-pol-mero-que-endurece-ao-forno-m8020/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-argila-de-pol-mero-que-endurece-ao-forno-m8020/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-argila-de-pol-mero-que-endurece-ao-forno-m8020/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-argila-de-pol-mero-que-endurece-ao-forno-m8020/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-argila-de-pol-mero-que-endurece-ao-forno-m8020/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/pasta-para-modelar-fimo-professional/fimo-8700-05-rolo-acr-lico-8700-05/

