
Colar de bolas “millepunti”

Millefiori, a técnica das “mil flores”, é conhecida há muito da arte de vidraria italiana.

Neste caso, temos "millepunti", ou seja, "mil bolinhas". A técnica é a mesma: de um rolo longo com o padrão cortam-
se várias fatias finas, todas com o padrão idêntico. Este colorido colar de bolas foi feito desse modo. Seja com um

único tipo de bolas ou com muitos diferentes: você decide o quão colorido deseja o seu colar millepunti.
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Instruções passo a passo

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


Forme um rolinho com uma porção de FIMO soft verde
de aprox. 1 cm de diâmetro. De seguida, abra uma placa
de duas porções de FIMO branco com o roll-on acrílico,
corte as bordas em linha reta e enrole-o ao redor do
rolinho verde. Certifique-se de que as bordas estão
justapostas. O FIMO branco não pode se sobrepor, caso
contrário, o padrão ficará distorcido.

1

Abra uma placa da mesma espessura de meio bloco em
cor de ameixa e enrole-a ao redor do rolinho verde e
branco. Mais uma vez, tome cuidado para que não haja
sobreposição! Agora, com as mãos, faça o rolo de modo
a ficar mais fino e comprido. Isso faz o diâmetro ficar
menor sem alterar o padrão.
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Divida o cordão longo obtido em quatro pedaços de
igual comprimento e coloque-os juntos. Prima com
firmeza e, de seguida, a começar no meio e movendo-se
em direção às bordas externas, enrole outra vez para
obter um cordão mais fino e mais comprido.

Dica: Para conseguir bolas grandes e uniformes,
prepare antes as bolas básicas de FIMO. Ou seja, por
exemplo, divida a metade de um bloco de FIMO em oito
porções para formar oito bolas do mesmo tamanho.
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Corte uma vez mais em quatro pedaços iguais e junte-
os para formar um rolo. Não precisa afinar muito o
diâmetro porque o padrão "millepunti" já está pronto.
Prepare mais rolos do padrão (em inglês chama-se
“canes”) em cores diferentes se desejar.
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Com a lâmina flexível, corte fatias do rolo final (cane) o
mais fino possível. Coloque-as uma a uma numa bola de
FIMO unicolor o mais junto possível e prima com
firmeza. Agora, role a bola inteira suavemente na mão
até que as junções entre as fatias não possam mais ser
vistas. Com uma agulha, faça um furo com cuidado
através da bola e leve ao forno para endurecer (por
exemplo, pendurando a agulha com a bola na boca de
um copo ou xícara) a 110°C por 30 minutos.
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Deixe as bolas prontas arrefecerem antes de dar uma
demão fina de verniz brilhante para obter um bonito
acabamento brilhante. Quando estiverem secas, monte
o colar e coloque o fecho.

Dica: Se colocar as bolas num palito ao envernizar, não
manchará os dedos!
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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 verde tropical

8020-53 1

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

8020-63 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), agulha de bordar fina, missangas pretas, colar
com fecho, frisos (se necessário), alicate de manualidade

®

®
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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/pasta-para-modelar-fimo-professional/fimo-8700-05-rolo-acr-lico-8700-05/

