
Embalagens para prendas DIY com estilo natural

HANDMADE for you

Embalar prendas de forma criativa nunca foi tão fácil. O papel natural de embrulho não é apenas resistente, barato e
ecológico, mas também é ideal para embrulhar prendas. Simples demais? Neste caso, adicione algumas flores

decorativas desenhadas com um fineliner e lápis de cor. É rápido, fácil e muito divertido. Agora só precisa dobrar o
papel desenhado na forma de um saco - já está pronto o seu saco para prendas original, criado por si com muito

bom gosto. A etiqueta do presente DIY, manuscrita com o marcador de caligrafia, servirá para transmitir a sua
mensagem. Uma etiqueta em relevo de aparência natural feita de FIMO soft complementará a prenda e dará um

toque criativo.

45 MIN

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


Instruções passo a passo

Utilize a régua de alumínio e o lápis para medir e marcar
as dimensões dos sacos para prendas. Para as bordas
dobráveis, primeiro marque ao longo da régua com uma
ferramenta de modelagem pontiaguda e depois dobre o
papel e alise o vinco. Recorte um pedaço de papel de
tamanho A4 (21,0 x 29,7 cm) para o saco pequeno e um
pedaço de tamanho A3 para o saco grande (29,7 x 42,0
cm). Meça uma tira de aprox. 1,5 cm de largura ao longo
de um dos lados curtos do papel e dobre (superfície de
colagem). De seguida, dobre o papel ao meio em
transversal. Isto forma a frente e o verso da bolsa; as
dobras de fecho devem ficar sempre sobrepostas. Dobre
cada um dos lados compridos a 2 cm da margem (3 cm
no caso do saco grande). De seguida, dobre as duas
extremidades externas para dentro para que fiquem
justapostas. Agora, dobre outra vez as duas bordas
externas na direção contrária, ou seja, para fora.
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Dobre a borda inferior estreita do papel 4 cm (6 cm para
o saco grande) para cima (para a base do saco). Dobre
os dois cantos em diagonal até a borda inferior do papel.
De seguida, abra a folha inteira de papel. As dobras do
saco agora estão visíveis, o que facilita a visualização
para desenhar os motivos.
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Agora é hora de desenhar as flores e colori-las. Utilize o
triplus fineliner preto para delinear o caule e, no topo,
um grupo de talos com pequenos círculos ou pequenas
flores na ponta de cada um.
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Sombreia suavemente ao longo da borda dos talos com
o lápis de aguarela karat aquarell branco para dar uma
aparência mais viva à flor. Desenha tracejados com o
karat aquarell preto do centro da flor para fora, deixando
a cor preta fluir gradualmente nessa direção. Isto faz
com que a flor pareça mais densa no centro. A
intensidade da cor pode ser controlada variando a
quantidade de pressão aplicada ao lápis de cor. De
seguida, trace as pequenas flores ou formas circulares
usando o karat aquarell branco ou preto. Para criar um
efeito 3D, mantenha as partes sombreadas do motivo
mais escuras e as partes iluminadas mais claras. Com
as flores brancas ou círculos faz-se o contrário - aqui, as
áreas sombreadas devem ter menos cor. Crie transições
subtis de cor nos intervalos. Acrescente branco às áreas
claras dos motivos pretos para os tornar mais brilhantes.
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Com o Lumocolor permanent glasochrom acrescente
reflexos de luz aos círculos e flores.
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Dobre o papel de embrulho novamente como descrito
nos passos 1 e 2, porém desta vez, colando as laterais
do saco ao longo da superfície de colagem como
mencionado no passo 1. Abra o saco de dentro para
fora. Abra a base do saco. Dobre um lado curto da base
para dentro, fazendo uma dobra diagonal na parte
superior e inferior. Faça o mesmo no outro lado curto da
base. Obtém-se assim duas abas de base. Cole as duas
partes da base.
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Uma etiqueta bonita para a prenda feita com papel de
embrulho não requer muito tempo. Utilize um copo de
cerca de 5 cm de diâmetro para desenhar um círculo no
papel de embrulho e depois corte o círculo. Escreva
"HANDMADE for you" com o marcador preto de
caligrafia (ponta mais fina). Corte um naperon de papel
um pouco maior do que o círculo de papel e cole o
círculo no naperon. Prenda a etiqueta de papel no saco
usando um mini prendedor.
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A técnica de gravação é ideal para criar fáceis etiquetas
para prendas com motivos de aspeto muito natural. Para
gravar, pode utilizar pequenas folhas, galhos ou
gravetos. Abra um bloco de FIMO soft com o roll-on
acrílico numa placa de 2-3 mm de espessura e coloque-
a sobre papel vegetal. Coloca umas folhinhas sobre a
placa e passe o roll-on acrílico com firmeza por cima.
Remova as folhinhas com cuidado - a sua forma e a
textura estão agora gravadas na massa de modelar.
Utilize o copo de cabeça para baixo para cortar um
círculo de FIMO soft na placa gravada. Remova os
restos de massa.

Não se esqueça: faça um furo no topo com o palito de
dentes para enfiar o cordel. Endurecer a etiqueta de
FIMO soft no forno a 110°C por 30 minutos. Deixe
arrefecer.
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Cubra a etiqueta endurecida com uma boa camada de
tinta acrílica preta. Deixe a tinta secar um pouco e limpe-
a com um pano de cozinha húmido. Assim, apenas as
partes gravadas do motivo são pretas. Deixe a etiqueta
secar e depois envernize. Passe o cordel pelo furo e
amarre a etiqueta de FIMO soft no saco da prensa.

Dica: a sua prenda não cabe no saco? Não tem um
papel de embrulho bonito para a sua prenda? Sem
problemas. Recorte um pedaço grande de papel de
embrulho, desenhe flores decorativas e crie o seu
próprio papel de embrulho para prendas. Uma etiqueta
feita de FIMO soft com relevo gravado dá à sua prenda
um toque único e delicado que mostra: “Estava a pensar
em você!”.

9

Material overview



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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

triplus  fineliner 334 Caneta fineliner em formato triangular - Produto
unitário preta

334-9 1

Também necessita:

papel natural de embrulho, cordel, tesoura, superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), cola
para papel, papel vegetal, copo (ø 5 cm para etiqueta de papel e ø 6 cm para etiqueta de FIMO

soft), palito de dente, naperon de papel, pincel, tinta acrílica preta, pano de cozinha, mini
pregador branco, folhas e galhos pequenos de plantas

®

®

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/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/pintura/canetas-fineliner/triplus-fineliner-334-caneta-fineliner-em-formato-triangular-m334/

