
Bijutaria de FIMO leather-effect com design de terrazo

Com o FIMO leather-effect poderá fazer conjuntos de bijutaria muito giros. 
Combinando com três cores diferentes, obtém-se um bonito design de terrazo que atrairá todos os olhares – ideal

para uns brincos artesanais com um colar a combinar!

30 MIN

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


Um artigo de Lisa Tihanyi

Instrução passo a passo

Abra um bloco de FIMO leather-effect preto e outro
amarelo açafrão com o roll-on acrílico numa placa de 2
mm de espessura.
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Corte muitos pedacinhos minúsculos das outras duas
cores (amarelo açafrão e marfim) e coloque-os de forma
irregular sobre a placa de FIMO preto.

Consegue-se um efeito particularmente bonito se as
cores são um pouco sobrepostas.
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https://www.staedtler.com/br/pt/descobrir/lisa-tihanyi/


Coloque um pedaço de papel vegetal sobre a placa de
FIMO com os pedacinhos distribuídos e passe o roll-on
acrílico com pouca pressão sobre o papel vegetal, até
que os confetes estejam fusionados com a placa de
FIMO preto.
Mova delicadamente as placas de FIMO amarelo
açafrão e preta com confetes com as mãos, dando uma
leve esticadinha. 
Deste modo, ressalta-se ainda mais o efeito de couro.
Coloque as duas placas bem lisas sobre papel vegetal e
leve a endurecer no forno a 130°C com calor
superior/inferior por 30 minutos. 
Uma vez pronto, deixe arrefecer.
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Agora coloque os modelos sobre as placas endurecidas
e desenhe o contorno com uma caneta de tinta
removível.
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Corte todas as peças duas vezes para os brincos. Utilize
a tesoura para recortar o modelo desenhado nas placas
de FIMO.
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Faça os furos nos lugares marcados com o alicate de
perfuração.
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Una as peças com as argolas de bijutaria. Para isto,
utilize o alicate de bijutaria.
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Por último, cole as bases dos brincos com cola
instantânea na parte de trás dos círculos pequenos de
FIMO.
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Passe a corrente pelos furos à direita e à esquerda do
semicírculo de FIMO e o colar já está pronto.
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Material necessário

Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  leather-effect 8010 Argila de polímero de endurecimento ao forno
- Produto unitário amarelo açafrão

8010-109 1

FIMO  leather-effect 8010 Argila de polímero de endurecimento ao forno
- Produto unitário preto

8010-909 1

FIMO  leather-effect 8010 Argila de polímero de endurecimento ao forno
- Produto unitário marfim

8010-029 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), argolas de bijutaria, alicate de bijutaria, bases
para brincos, corrente, cola instantânea, alicate de perfuração, tesoura
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https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-argila-de-pol-mero-de-endurecimento-ao-forno-m8010/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-argila-de-pol-mero-de-endurecimento-ao-forno-m8010/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-argila-de-pol-mero-de-endurecimento-ao-forno-m8010/
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/

