
Etiqueta DIY para frascos de misturas para bolo ou sais de banho

Com as etiquetas de FIMO feitas a mão, terá num momento uma prenda fantástica pendurada em frascos cheios de
mistura para bolo ou sais de banho para presentear aos amigos e à família. Estes frasquinhos, cheios de coisas

preparadas por si, enchem de alegria a todos aqueles que os recebem. Sejam cookies com sabor de bolo de
aniversário, pastas de Natal ou sais de banho cheirosos para momentos descontraídos - com as etiquetas feitas a
mão, as pequenas prendas são únicas e muito originais. Abra o FIMO, carimbe letras, endureça - assim de rápido

estará pronta a etiqueta DIY.

10 MIN

Instruções passo a passo

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


Com a faca de cozinha, corte 4 porções de FIMO effect
azul pedra de gelo, amasse e abra uma placa de 2-3
mm de espessura com o roll-on acrílico ou a máquina
para massa de modelar.

Dica: Abra a placa de FIMO diretamente sobre um
azulejo liso para que as etiquetas não se movam do
lugar. Deste modo, não precisará remover a placa de
FIMO outra vez e pode ir diretamente ao forno no
azulejo. Também pode abrir o FIMO sobre papel vegetal,
e colocar a placa no tabuleiro com o papel.
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Imprima os moldes das etiquetas, corte e coloque sobre
a placa de FIMO. Corte pelo contorno com a faca de
cozinha.
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Faça um furo nas etiquetas com a agulha de perfuração.

Dica: Os trabalhos começados e restos de material
podem ser guardados num frasco com tampa de rosca
ou de forma hermética, por exemplo em filme plástico.

3



Grave as etiquetas com os carimbos. Prima as letras,
números ou figuras no FIMO, evite premir muito
profundo os carimbos para não marcar as bordas.
Aqueça o forno previamente e leve as etiquetas prontas
a endurecer no forno a 110°C por 30 minutos.
Alcançarão o grau de endurecimento final depois de
arrefecer. As etiquetas podem ser decoradas ao seu
gosto com pó de ouro ou folha de metal. Por último,
encha um bonito frasco com sais de banho ou com a
mistura pronta para bolo e pendure a etiqueta.
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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 lavanda

8020-62 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), diversos carimbos com letras ou figuras, por
exemplo estrelas e corações, 1 faca pequena, várias etiquetas como modelo

®

®

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/

