Chunky Rings em FIMO

4 5 M IN

Quanto mais Chunky, melhor! As tendências atuais apostam em anéis volumosos e grossos, os chamados Chunky
Rings, em vez dos tradicionais anéis finos com detalhes de filigrana. Não importa se são entrançados, com
gradientes de cores ou padrão de arco-íris desde que sejam coloridos e grandes!
Com a massa FIMO leather-effect, podes criar os teus próprios Chunky Rings com um design colorido e fantástico.

Instruções passo a passo

1
Corta uma barra e meia de FIMO leather-effect nas
cores lagoon e ivory para cada Chunky Ring com efeito
mármore.

2
Desenrola cada uma das cores até formarem um cordão
com 15 cm.

3
Entrelaça os dois cordões até teres um efeito mármore
do teu agrado.

4
Em seguida, amassa o cordão com o roll-on acrílico no
sentido do comprimento (cerca de 15-20 cm).
Endurece a placa no forno pré-aquecido a 130 ºC com
calor de cima e de baixo durante 30 minutos.

5
Depois de a placa de massa FIMO arrefecer, traça uma
risca com 1 cm de largura usando um marcador
Lumocolor non-permanent e uma régua.

6
Em seguida, usa uma tesoura para recortar a tira ao
longo das linhas.

7
Ajusta a tira ao dedo pretendido. Faz um traço na tira no
ponto de sobreposição das pontas e corta-a com o
comprimento certo.

8
Com um alicate furador, faz um furo em ambas as
pontas.

9
Faz um laço com uma fita de cetim, enfia-a nos furos e
ata as pontas com um nó. E o teu Chunky Ring já está
pronto!
É claro que também podes experimentar outros anéis
com designs muito diferentes. Aqui encontras inspiração
para outros estilos possíveis.

Resumo do material

Material necessário!
Produto

N.º art.

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

8010-369

1

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

8010-029

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

Noris® 965 Tesoura hobby - Cartela com uma tesoura de lâmina de 17
cm de comprimento

965 17 NBK

1

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

8700 22

1

Também necessita:
Alicate furador, fita de cetim, cola rápida, papel vegetal
,

Quantidade

