
Diga-o com FIMO - Colar com declaração DIY

Quem não quer ouvir uma palavra fixe?

Normalmente, escreve-se com uma caneta - mas também é possível escrever com o FIMO, e fica muito bem. As
letras estão em todos os lugares e em diferentes formas - então por que não usar algo positivo para a vida como um

"Yeah" (Sim) pendurado do pescoço? Um colar com letras em cursivo é fácil de fazer.

15 MIN

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


Um artigo de Lisa Tihanyi

Instruções passo a passo

Para obter um bonito aspeto marmoreado, faça uma
bola de 1/2 bloco de FIMO soft branco e 1/4 bloco de
FIMO soft preto e depois faça um rolinho de cada cor. O
rolinho preto deve ser bem mais fino que o branco.

Dica: Os trabalhos começados e restos de material
devem ser protegidos contra o sol e o calor e podem ser
guardados num frasco com tampa de rosca ou em filme
plástico para protegê-los contra pó e sujidades.
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Torça os dois rolinhos juntos bem apertados. Faça uma
bola dos rolinhos torcidos e amasse até que tenha um
bonito efeito marmoreado.
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https://www.staedtler.com/br/pt/descobrir/lisa-tihanyi/


Depois, faça um rolo longo da bola marmoreada de
FIMO. Escreva a palavra desejada em cursivo numa
folha de papel e, de seguida, modele o rolo diretamente
no papel vegetal. Isso significa que não é preciso
manejar a massa novamente, mas as letras podem ser
endurecidas mais tarde no forno no papel vegetal. De
seguida, introduza um espigão de bijutaria à esquerda e
à direita nas letras mais externas e leve a palavra feita
de FIMO a endurecer no forno a 110°C por 30 minutos.
Quando o FIMO tiver arrefecido, enganche a corrente
nos anilhos. 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 1

Também necessita:

papel vegetal, 2 espigões de bijutaria, alicate de bijutaria, corrente

®

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/

