
Cestinha de FIMO leather-effect

O FIMO leather-effect fica com um design de couro muito elegante depois de endurecido. 
É muito flexível uma vez endurecido, portanto, é possível fazer bonitas cestinhas com este material, montadas com
ataches latonados – sem nada de cola! A mesa de escritório não só estará organizada, como também transmitirá

muita alegria com estas cestinhas de cores tão vivas!
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Um artigo de Lisa Tihanyi

Instrução passo a passo

Abra um bloco de FIMO leather-effect lagoa ou outra cor
do seu gosto numa placa com o roll-on acrílico.
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Para que a placa tenha uma espessura uniforme, passe-
a novamente pela máquina para massa de modelar no
nível 5. 

A placa deve ter um tamanho suficiente para que caiba
o modelo a recortar.
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https://www.staedtler.com/br/pt/descobrir/lisa-tihanyi/


Para que o efeito de couro seja ainda mais ressaltado
mova delicadamente a placa de FIMO com as mãos,
dando uma leve esticadinha.

Em seguida, coloque a placa bem lisa sobre papel
vegetal e leve a endurecer no forno a 130°C com calor
superior/inferior por 30 minutos.

Uma vez pronto, deixe arrefecer.
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Agora, coloque o modelo sobre a placa endurecida de
FIMO leather-effect e desenhe o contorno do molde com
uma caneta de tinta removível.
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Utilize a tesoura para recortar o modelo desenhado na
placa de FIMO. Faça os furos nos lugares marcados
com o alicate de perfuração.
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Para terminar, monte a cestinha com os ataches
latonados.

A cestinha já está pronta!
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Material necessário

Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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

8010-369 1

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 lisa (vidro ou cerâmica), ataches latonados, modelo, tesoura, alicate de
perfuração

®

®

®

https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-argila-de-pol-mero-de-endurecimento-ao-forno-m8010/
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/
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/

