Brincos em massa FIMO leather-effect

30 M I N

Irresistíveis em qualquer época do ano e sempre em destaque no teu visual:
brincos geométricos em dois tons. Aqui mostramos-te como poderás fazê-los sem diﬁculdade.

Instruções passo a passo

1
Para um par de brincos, vais precisar de dois
blocos de FIMO leather-eﬀect em indigo e dois
blocos em dove grey. Para dar aos brincos um
tom bicolor, usamos a cor indigo simples e
fazemos uma mistura de modo a criar um tom
um pouco mais claro: para isso, são precisas 5½
barras de dove grey e 3 barras de indigo.
Podes adaptar a mistura das cores
individualmente, consoante o contraste que
pretendas para os teus brincos.
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, ﬁcando
protegidos também do pó e da sujidade.

2
Cor mesclada: amassa a massa FIMO, misturando
as cores indigo e dove grey até obteres um tom
uniforme.

3
Depois usa o roll-on acrílico para desenrolar
ambas as cores de FIMO leather-eﬀect e formar
duas placas uniformes (com cerca de 0,5 cm de
espessura).

4
Recorta duas extremidades retas e sobrepõe as
placas. Passa o roll-on acrílico suavemente por
cima para unir as duas placas de cores diferentes
na extremidade.

5
Agora vais precisar da "Pasta Machine": passa a
placa de massa FIMO leather-eﬀect
progressivamente, um nível de cada vez, pela
máquina, até chegares ao nível 4.

6
Coloca a placa de FIMO sobre papel vegetal. Usa
os dois cortantes em forma de losango para
recortar a forma dos brincos. Recorta também
duas tiras estreitas (com cerca de 1 cm de
largura e 7 cm de comprimento).
Aquece o forno a 130 ºC e usa um termómetro de
forno para controlar a temperatura. Coloca os
brincos e as duas tiras, na posição horizontal,
num tabuleiro de ir ao forno forrado com papel
vegetal, e leva-os ao forno a endurecer durante
30 minutos a 130° C, com calor de cima e de
baixo.
Dica: Coloca os brincos em papel vegetal antes
de os recortares com a forma; deste modo, os
brincos poderão ir diretamente para o forno e não
terás de lhes tocar novamente, correndo o risco
de os deformares.

7
Deixa os brincos arrefecerem depois de
endurecer. Usa a verruma FIMO professional para
fazer furos em ambas as extremidades das tiras;
é nesses orifícios que vais ﬁxar o pendente do
brinco.

8
Enﬁa uma tira na forma de losango. Enﬁa uma
argola de bijutaria em ambos os furos e aplica o
pendente. Fecha bem a argola. A melhor forma
de o fazer é com um alicate de bijutaria.
Dica: Não há limites para a tua criatividade.
Também podes utilizar outras cores para dar vida
aos teus brincos: combinar saﬀron yellow e
cinzento ou preto e water melon, por exemplo,
também cria um resultado ﬁnal fantástico.
Nas formas, também podes concretizar todas as
tuas ideias, criando brincos redondos,
triangulares ou em forma de coração.

Resumo do material

Material necessário!
Produto

N.º art.

Quantidade

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

8010-309

2

FIMO® leather-eﬀect 8010 Argila de polímero de
endurecimento ao forno - Produto unitário cinza dove

8010-809

2

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

8700 22

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 macia (vidro ou cerâmica), faca de cozinha aﬁada, papel
vegetal, alicate de bijutaria, 2 argolas de bijutaria e 2 pendentes para brincos
,

