
Bijutaria DIY com formas geométricas

Com as suas formas geométricas bem definidas e as cores frescas da primavera, este design atrairá todos
os olhares.

Enrolar, cortar, endurecer - e o seu novo acessório de moda estará pronto. Ou faça vários ao mesmo tempo. As suas
amigas vão amar esta prenda feita por si!

15 MIN

Instruções passo a passo

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


Abra uma placa de cerca de 2 mm de espessura de
cada 1 e 1/2 porções de FIMO soft e effect nas cores
branco, hortelã, menta e ouro metálico com o roll-on
acrílico. Alternativamente, também pode utilizar a
máquina para massa de modelar (nível 1) para
assegurar de que a placa tenha uma espessura
uniforme.

Dica: Os trabalhos começados e restos de material
devem ser protegidos contra o sol e o calor e podem ser
guardados num frasco com tampa de rosca ou em filme
plástico para protegê-los contra pó e sujidades.
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Para fazer o colar e um par de brincos, precisará fazer
as seguintes formas das 4 cores de FIMO:

Hortelã: 3 triângulos de tamanho médio

Menta: 1 triângulo grande

Branco: 1 triângulo grande

Ouro: 1 triângulo grande e 2 triângulos de tamanho
médio

Com o cortador “Rombo” (de tamanho médio), recorte
duas formas de losango em hortelã e ouro. Repita com o
cortador grande para as cores branco, ouro e menta,
cortando uma forma de losango grande de cada uma.
De seguida, corte as formas ao meio com a faca.
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Agora, organize os triângulos coloridos na ordem
desejada e utilize a agulha de perfuração para fazer um
furo no meio da borda superior do triângulo superior.
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Sobreponha os triângulos e prima com cuidado. Agora,
endureça todas as peças no forno a 110°C por 30
minutos. Quando arrefecerem, passe as argolas abertas
pelos furos feitos e prenda-as aos ganchos para brincos
e a uma corrente para o colar.
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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 hortelã

8020-39 1

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

8020-505 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 lisa (vidro ou cerâmica), corrente, 5 argolas abertas, 1 par de ganchos
para brincos, alicate de bijutaria
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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/pasta-para-modelar-fimo-professional/fimo-8700-05-rolo-acr-lico-8700-05/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/acess-rios-fimo/tratamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-de-forno-8700-22/

