
Brincos artesanais em tons fluorescentes em massa FIMO

Estes brincos em tons vibrantes e brilhantes são o complemento ideal para a tua roupa de festa! Dá largas à
criatividade e cria padrões geométricos e formas loucas, inspiradas nos anos 80. As cores fluorescentes de FIMO

effect vão dar-te um brilho muito especial.

45 MIN

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


Um artigo de Theresa

Instruções passo a passo

Dividir

Retira os blocos de massa FIMO das embalagens e,
com a lâmina, corta uma barra de cada cor fluorescente
de FIMO effect; de FIMO soft em preto basta apenas
meia barra.
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Modelar

Para os brincos, tens de formar 6 formas geométricas
diferentes em várias cores e padrões. São precisas
sempre duas peças iguais de cada forma. Neste
exemplo, formei duas meias bolas em neon yellow e
recortei dois triângulos de FIMO effect em neon orange.
Para os brincos com pendentes, precisas de dois
círculos com padrão de xadrez e dois losangos com
pequenos quadrados pretos. Os brincos com pendentes
são compostos por dois semicírculos em neon pink e
dois triângulos com padrão de arco.

A seguir, desenrola a massa FIMO e aplica os pequenos
detalhes em preto. Espalma o padrão que foi criado e,
depois, recorta as diferentes formas.
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Furar

Usa uma agulha penetrante para fazer furos nas tuas
formas, para que depois possas montar as peças
individuais e formar um brinco.
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Endurecer

Coloca todas as peças sobre papel vegetal e endurece a
massa FIMO no forno a 110 graus, durante 30 minutos.

4

Alisar

Depois de as tuas peças coloridas arrefecerem bem,
podes lixar e alisar as arestas.
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Montar

Agora podes unir as peças individuais. Une as meias
bolas aos pequenos triângulos laranja com cola e, a
seguir, usa cola rápida para os fixar na base do brinco.
As outras duas bases são fixadas aos círculos com
padrão de xadrez. Usa as argolas para pendurar os
losangos cor-de-rosa nos círculos. Agora só faltam os
pendentes. Abre os ilhós com um alicate e pendura os
semicírculos; depois, adiciona os triângulos com padrão
de arco com duas argolas.
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Embalar

Quando a cola rápida tiver secado completamente,
podes colocar os teus brincos aos pares em pequenos
pedaços de cartão ou cartolina. Assim nunca se
perderão e estarão sempre prontos para oferecer.
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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 preto

8020-9 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:

Bases para brincos (4), pendentes para brincos (2), argolas de bijutaria (4), cortante redondo,
folha de lixa, alicate, pinça, papel vegetal, cola rápida

®

®

®

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/

