Bijutaria de estilo Ibiza

35 M I N

Life is better with Ibiza Feeling!Recria o ambiente especial de Ibiza em tua casa, com acessórios
em FIMO a condizer.
Os brincos com pingentes de estilo Ibiza feitos por ti estão na moda e complementam na perfeição o
teu visual de verão. Com cores fortes e franjas modernas, vão tornar-te o centro das atenções.

Instruções passo a passo

1
Primeiro, desenrolar 1 bloco de massa FIMO soft
em raspberry com o roll-on acrílico para formar
uma placa de cerca de 2 mm de espessura.

2
Recortar pequenos pedaços das outras duas
cores (peppermint e branco) e distribuí-las de
modo irregular na placa rosa de massa FIMO.
A sobreposição das cores cria um efeito
particularmente bonito.

3
Agora coloca um pedaço de papel vegetal sobre a
placa de FIMO polvilhada com pedaços de outras
cores e passa o roll-on acrílico suavemente por
cima, até os confetes coloridos se unirem e
fundirem com a placa rosa de FIMO.

4
Usa o cortante maior para fazer dois círculos de
placa de FIMO e, em seguida, recorta o terço
inferior dos círculos.

5
Usa a agulha penetrante para fazer um furo no
centro da margem curva em cima.
Fazer também 3 furos na margem reta em baixo,
para os pingentes.

6
Com a parte de trás da agulha penetrante, gravar
um padrão na margem superior.

7
Desenrolar o bloco de FIMO em branco com o rollon acrílico até formar uma placa com cerca de 3
mm de espessura; usar o cortante mais pequeno
para fazer um círculo e, depois, fazer um furo na
margem inferior.
Agora levar tudo a endurecer durante 30
minutos no forno pré-aquecido, a 110 ºC,
com calor de cima e de baixo. Usa um
termómetro de forno para garantir que a
temperatura se mantém constante, nos 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.

8
Para fazer os pingentes, tens de recortar primeiro
um molde em cartão, com aprox. 3 cm de largura
e 5 cm de comprimento, para que os pingentes
sejam mais ou menos uniformes. Com uma
agulha, envolver a linha de bordar várias vezes
em volta do cartão, passando-a também por um
dos furos que ﬁzeste. Repete este passo para
cada pingente.

9
Envolver o ﬁo de arame ﬁo várias vezes em volta
da margem superior do pingente. Vincar um
pouco o cartão para o retirar.

10
Em seguida, cortar os pingentes na parte de
baixo, com uma tesoura. Se o comprimento das
pontas não for uniforme, podes apará-las todas
com a tesoura.

11
Depois, unir ambas as peças (o círculo de FIMO
em branco e os pingentes coloridos) usando
argolas de bijutaria.

12
Por último, colar as bases para brincos no círculo
branco com cola rápida, deixar secar e JÁ ESTÁ!

Resumo do material

Material necessário!
Produto

N.º art.

Quantidade

FIMO® soft 8020 Argila de polímero que endurece ao forno Produto unitário: cor framboesa

8020-22

1

FIMO® soft 8020 Argila de polímero que endurece ao forno Produto unitário: cor hortelã

8020-39

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

FIMO® 8700 22 Termômetro de forno - Cartela com 1
termômetro de forno

8700 22

1

Também necessita:
Superfície de trabalho macia (vidro ou cerâmica), tesoura, 2 cortantes redondos
(aprox. 1 cm e 2,5 cm de diâmetro), alicate para bijutaria, 2 bases para brincos, 2
argolas de bijutaria, cola rápida, papel vegetal, agulha, linhas de bordar ou lã, ﬁo de
arame ﬁno em prateado, cartão
,

