
Cadeia de luz de FIMO

Delicado design com luz própria

Como se fosse uma luz celestial, cria um ambiente maravilhoso e é fácil de instalar: as cadeias de luzes há muito
tempo deixaram de limitar-se apenas à árvore de Natal, hoje em dia são usadas durante todo o ano para criar um

agradável ambiente em casa. As luzes decorativas parecem ainda mais originais quando feitas por si com FIMO em
cores que combinem com o estilo da sua casa. O branco suave e as tonalidades fortes da antracite são agora

mesmo a última tendência e garantem uma aparência única e moderna. Quer sejam lindas cadeias de luzes em
branco ou bolas escuras a contrastar com antigos pratos prateados - as duas versões agradam os olhos e atraem a

vista.

50 MIN

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


Instruções passo a passo

Rasgue várias tiras de 5 cm de largura de um rolo de
folha de alumínio. Forme bolas SOLTAS destas tiras.
Para uma bola pequena de FIMO necessita-se duas
tiras de alumínio amassadas levemente; a bola grande
de FIMO é feita de 7-8 tiras de alumínio amassadas.
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Para fazer a cadeia de luzes brancas, corte 3 tiras de
FIMO soft branco com a faca de cozinha e amasse bem.
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A melhor maneira de fazer cordões de FIMO uniformes
é com a extrusora FIMO. Desenrosque a extrusora e
insira o disco com 7 furos.

Dica: Os trabalhos começados e restos de material
podem ser guardados num frasco com tampa de rosca
ou de forma hermética, por exemplo em filme plástico.
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Enrole o FIMO soft depois de amassar num rolo e
utilize-o para encher a extrusora. Encha a extrusora com
apenas 2/3 da sua capacidade.

4

Prima o rolo na extrusora para obter cordões finos e
corte as extremidades retas.
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Enrole os cordões de FIMO em torno das bolas de
alumínio e leve a endurecer no forno a 110°C por 30
minutos.

6

Deixe as bolas arrefecerem e, de seguida, retire
cuidadosamente as tiras de alumínio com uma pinça ou
os dedos.
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Finalmente, fixe a corda de luz às bolas com um fio fino.
Pronto!
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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 preto

8020-9 2

Também necessita:

folha de alumínio, corda de luz, 1 faca de cozinha, 1 pinça, 1 placa de vidro como superfície de
trabalho, fio metálico

®

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/

