
Bandeja DIY em FIMOair de secagem ao ar

As pequenas coisas da vida 
Todos sabemos como é guardar pequenos objetos importantes num sítio e, de repente, não saber onde estão. Pode
ser frustrante ou aborrecido estar sempre a perder os anéis ou as chaves. Estas bandejas de FIMOair são perfeitas

para guardares todos os teus objetos pequenos, como joalharia, artigos de cosmética, chaves e clipes de papel. Com
isto, podes pôr fim ao caos de uma vez por todas!

20 MIN

Instruções passo a passo

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


Desenrola um bloco de FIMOair em branco com o roll-on
acrílico, em cima de um pedaço de papel vegetal, até
teres uma placa com cerca de 6 mm de espessura. 

Dica: Para obteres uma espessura uniforme, podes
colocar um lápis de cada lado da massa que vais
desenrolar e passar o roll-on acrílico por cima. Estes
"espaçadores" garantem que a tua placa fica com uma
espessura uniforme. 

Usa um cortante redondo do tamanho que preferires (p.
ex., 10 cm) para recortar a forma básica da tua bandeja.
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Coloca o círculo recortado na tua taça de porcelana ou
de vidro e pressiona-o levemente para ficar bem
encostado. Assim, consegues moldar uma bela forma
semicircular para a tua bandeja.
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Com as mãos húmidas, alisa bem a massa FIMO.
Podes alisar fissuras, uniões e irregularidades com a
esteca ou o dedo humedecidos. 

Agora deixa a tua pequena bandeja secar deitada
durante pelo menos 24 horas à temperatura ambiente.
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Quando a tua bandeja estiver seca, retira-a
cuidadosamente da taça. Os bordos afiados ou as
irregularidades podem ser facilmente lixados com uma
esponja humedecida.
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E, agora, está na hora de pintar! Usa tinta acrílica nas
cores à tua escolha para pintar a bandeja como
quiseres. Depois, deixa a tinta secar bem. 

Dica: Podes misturar as cores umas com as outras,
para que tenhas ainda mais opções.
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A tua bandeja pode ficar muito bonita com alguns
salpicos de cor. Para isso, mistura qualquer cor, p. ex.,
preto, com um pouco de água e usa uma escova de
dentes para aplicar a tinta. Usa uma luva descartável.
Agora passa o polegar por cima das cerdas da escova
para salpicar a tua bandeja com tinta. Deixa secar tudo
muito bem.
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Por último, pinta a tua bandeja com verniz FIMO
brilhante e deixa-a secar bem. O verniz dá um aspeto
brilhante de cerâmica vidrada à bandeja e protege-a da
humidade e sujidade.

Se quiseres, podes criar mais bandejas de diferentes
tamanhos e cores. Não há limites para a tua criatividade!
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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

STAEDTLER  989 Pincel sintético - Blister contendo 2 pincéis: #2
redondo, #8 redondo, #8 plano

989-SBK3-3 1

Também necessita:

Cortantes redondos, taça pequena (com o mesmo diâmetro aproximado dos cortantes), escova
de dentes, papel vegetal, 2 lápis (hexagonais) como espaçadores, taça com água para
humedecer os dedos, 1 prato de papel ou base para tinta acrílica, 1 luva descartável

®

®

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/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-989-pincel-sint-tico-989-sbk3-3/

