
Brincos delicados em tons pastel

Estas peças de bijutaria feitas por nós criam boa disposição e deixam-nos sentir a primavera de mais perto. 
Com massa FIMO em tons pastel, criamos brincos delicados com motivos florais capazes de te encantar e de trazer
alegria para a tua vida. Experimenta criar diferentes cores e formas de flores, com tons suaves de lilás ou baunilha,

por exemplo. Estas peças são uma pequena lembrança, ideal para fazer sorrir as pessoas que te são queridas,
mostrando-lhes que as trazes no teu coração.

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


Um artigo de Karina

Instruções passo a passo

Corta uma barra de cada um dos tons pastel de FIMO
effect que desejares. Aqui utilizámos massa de modelar
FIMO effect em tom peach, vanilla e rose. Utilizando
meia barra de FIMO effect em tom peach, forma uma
pequena bola e pressiona-a de modo a encaixá-la na
ranhura da tua base de brinco.

Dicas:

1

Antes de utilizares outra cor de FIMO, certifica-te de
que tens as mãos limpas. A extrusora também deve
ser limpa sempre antes de mudar de cor.

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, ficando protegidos também do pó
e da sujidade.



Agora faz cordéis bem finos em cada cor FIMO effect
em tons pastel. É possível fazê-los com as mãos,
enrolando como se fossem salsichas muito pequenas e
finas, mas também podes utilizar a extrusora FIMO
professional.

Para isso, amassa meia barra de massa FIMO na cor
pretendida até ficar mole e insere-a na extrusora. Aplica
o disco de motivo com o orifício mais pequeno e
enrosca-o. Agora gira a manivela até a massa FIMO sair
pela extrusora como se fosse esparguete.

2

Corta os cordões de massa FIMO em pedaços
pequenos uniformes e usa-os para formar pequenas
bolinhas.

3

Agora, coloca as bolinhas em círculo na base do brinco
em tom peach. As bolinhas vão ser transformadas nas
pétalas das flores,

4

da seguinte forma. Usa uma agulha para espalmar um
pouco as bolinhas. Assim que a forma esteja do teu
agrado, endurece os brincos de massa FIMO em tom
pastel no forno durante 30 minutos a 110° C.

5



Deixa os brincos arrefecerem bem depois de saírem do
forno. A seguir, usa uma agulha para retirar o teu
modelo de brinco em FIMO da respetiva base do brinco
e volta a fixá-lo com cola rápida.

Dica: Não apliques demasiada cola rápida para que não
escorra para os lados.

6

Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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

8020-405 1

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

8020-205 1

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

8020-105 1

Também necessita:

Bases para brincos, cola rápida, agulha de costura

®

®

®

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/fimo-soft/fimo-soft-8020-argila-de-pol-mero-que-endurece-ao-forno-m8020/

