
Etiquetas de Natal em FIMO leather-effect

Procuras decorações de Natal intemporais? Com massa FIMO leather-effect, podes fazer ornamentos e etiquetas
natalícias deslumbrantes. Assim, a tua decoração de Natal vai, sem dúvida, chamar a atenção.

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


Um artigo de Mone

Tutorial em vídeo

Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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

8010-029 1

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

8010-779 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:

Alicate furador, fio e agulha, moldes, cola rápida

Proporções de mistura:

1 bloco em tom de marfim + 1/3 barra em tom de noz = bege claro
1 bloco em tom de marfim + 1,5 barra em tom de noz = bege escuro

®

®

®

Instruções passo a passo

Mistura as cores e quantidades acima indicadas de
FIMO leather-effect até teres os tons de castanho
pretendidos.
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https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-argila-de-pol-mero-de-endurecimento-ao-forno-m8010/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-argila-de-pol-mero-de-endurecimento-ao-forno-m8010/
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/


Desenrola-os com o roll-on acrílico até obteres uma
placa fina. Também podes fazê-lo com uma "Pasta
Machine". Quanto mais fina for a placa, melhor. 

Dica: O efeito de pele sobressai ainda mais se, depois
de desenrolares a placa de FIMO leather-effect, a
manuseares suavemente, esticando-a um pouco. 

Agora, coloca a placa de FIMO num tabuleiro de ir ao
forno forrado com papel vegetal e endurece-a no forno
pré-aquecido até 130 ºC durante 30 minutos.
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Enquanto a massa FIMO está no forno, imprime os
moldes com os motivos pretendidos e recorta os motivos
ao longo das linhas.
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De seguida, coloca os moldes sobre a placa de FIMO
arrefecida e traça-o com um marcador Lumocolor non-
permanent.
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Recorta agora os motivos individuais com a tesoura.
Podes remover marcas de tinta do marcador com água
ou uma toalhita húmida.
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Para os ornamentos de tipo favos:

Recorta o motivo do ornamento quatro vezes. Corta dois
elementos do ornamento até meio. Certifica-te de que
cortas um a partir de cima e outro a partir de baixo, para
que possam ser encaixados um no outro.
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Usa cola rápida para fixar os elementos já encaixados
um no outro. Em seguida, cola as metades entre os
elementos já colados. 

Dica: Para fixar, cola um cordel diretamente entre os
elementos!
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Para os ornamentos com fio:

Com um alicate furador, faz um furo no centro de cada
ponta da estrela.
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Agora, enfia o fio na agulha e passa a agulha por cada
furo, de modo a criar um bonito padrão. Ata as pontas
do fio uma à outra.

E as tuas etiquetas já estão prontas.
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