
Arco-íris em FIMO

O arco-íris sempre foi um símbolo mágico. Mas nos últimos meses, tornou-se, mais do que nunca, um sinal
de energia positiva e esperança, porque o sol regressa sempre depois da chuva. O arco-íris nunca deixa de

nos encantar com o seu brilho e a conjugação de cores cria sempre boa disposição.

Nada bate um arco-íris feito à mão no gradiente clássico ou com as tuas cores pessoais favoritas, seja em tons néon,
pastel ou vibrantes. Mãos à obra! Cria o teu próprio arco-íris em FIMO para teres sempre contigo, como aplicação

numa mochila, numa t-shirt ou até como porta-chaves. Também é uma excelente prenda para mostrares às pessoas
de quem mais gostas que as trazes no teu coração.

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


Um artigo de Karina

Instruções passo a passo

Escolhe as cores do arco-íris da tua preferência em
massa FIMO. Pdoes usar FIMO soft, effect ou FIMO
kids: tudo é possível.

Forma uma salsicha de cada cor de massa FIMO (3
barras de cada cor) e depois um cordão um pouco mais
fino. Tenta enrolar cordões o mais uniformes possível. A
extrusora FIMO professional facilita-te essa tarefa; não
te esqueças de usar um disco de motivo com um
diâmetro grande.

Cada cor deve ser passada pela extrusora
individualmente. Se não tiveres uma extrusora, é claro
que também podes moldar os cordões com as mãos.
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Coloca os cordões de diferentes cores de FIMO
diretamente em cima do papel vegetal, de modo a
formarem um U. O primeiro U deve ser estreito; as
outras cores devem ser colocadas em cima, uma de
cada vez. 
Comprime os cordões de FIMO com cuidado, para
ficarem bem unidos.
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Quando o arco-íris estiver do teu agrado, recorta as
pontas para ficarem do mesmo comprimento. Leva o
papel vegetal com os teus arco-íris ao forno e deixa
endurecer durante 30 minutos a 110 ºC.

Dica: Os trabalhos por terminar e as sobras de material
devem ser protegidos da luz solar e do calor e podem
ser armazenados num frasco fechado ou em película
aderente, ficando protegidos também do pó e da
sujidade.
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Deixa arrefecer os arco-íris prontos e, depois, cola o
alfinete de pregadeira na parte de trás com cola rápida.
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A tua pregadeira arco-íris está pronta para ser aplicada
num casaco, numa t-shirt ou até numa mochila.

Opção: Se preferires fazer um íman, basta colares um
pedaço de íman para trabalhos manuais na parte de
trás.
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Resumo do material



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 menta

8020-505 1

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

8020-305 1

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

8020-405 1

Também necessita:

Superfície de trabalho macia (vidro ou cerâmica), papel vegetal, cola rápida, alfinete de
pregadeira ou íman

®

®

®

®

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/

