
FIMO effect - Travessão para o cabelo com estilo rétro em tons
pastel

Hoje em dia, a moda vintage permite-nos mais do que nunca criar e exprimir o nosso próprio estilo. 
Deixa-te inspirar também pela tendência rétro atual. Cria o teu próprio travessão para o cabelo com estilo rétro – um

acessório moderno e, ao mesmo tempo, personalizado e único.

Instruções passo a passo

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


Corta 3 barras de massa FIMO soft em branco e passa-
a pela "Pasta Machine" no nível 2. Repete este passo
com 3 barras de FIMO soft em dolphin grey e 3 barras
de FIMO effect em mint. Tens agora 3 placas coloridas
de massa FIMO.

A quarta cor será uma mescla: corta 2 barras de FIMO
effect em mint e 2 barras de FIMO soft em dolphin grey
e amassa-as em conjunto. Vai dobrando e passando a
mescla de cores pela "Pasta Machine" no nível 2 até
teres uma placa com um tom uniforme.

Dica: Passar pela "Pasta Machine" sempre com a dobra
para baixo, para que o ar possa escapar para cima e
não fique retido na massa FIMO.

Agora coloca papel quadriculado por cima da placa de
FIMO. Utiliza um alfinete para fazer marcas do lado
esquerdo e direito, em intervalos uniformes, usando as
linhas do papel quadriculado como orientação. Cada
quadradinho corresponde a uma marca.
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Agora recorta tiras com a mesma largura e coloca-as
umas ao lado das outras alternadamente: uma tira de
FIMO soft em dolphin grey, depois uma tira da cor
mesclada; pouco a pouco, terás uma placa de massa
FIMO às riscas. Repete este passo com a massa FIMO
effect em mint e a massa FIMO soft em branco.

Dica: Os trabalhos por terminar e as sobras de material
devem ser protegidos da luz solar e do calor e podem
ser armazenados num frasco fechado ou em película
aderente, ficando protegidos também do pó e da
sujidade.
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Cobre a placa às riscas com um pouco de papel vegetal
e passa cuidadosamente o roll-on acrílico por cima de
modo a unir as tiras de massa FIMO e a eliminar as
folgas.
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Agora coloca ambas as placas às riscas à tua frente,
sobre a superfície de trabalho, com as riscas na vertical.
Com a ajuda de papal quadriculado, volta a fazer
marcas em intervalos regulares.
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Recorta mais uma vez tiras e coloca-as uma ao lado das
outras alternadamente. A sequência que escolhemos foi
esta: 1 tira da placa quadriculada clara, 2 tiras da placa
quadriculada escura, depois novamente uma tira clara e
por aí fora, criando gradualmente uma placa de massa
FIMO com um padrão quadriculado.

Dica: Presta atenção e coloca bem as tiras lado a lado,
de modo a que a posição dos quadrados coincida.
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Desenrola duas tiras de FIMO effect em mint com a
"Pasta Machine" e coloca a tua placa quadriculada por
cima.
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Cobre com papel vegetal e passa o roll-on acrílico
suavemente por cima, de modo a unir ambas as placas.
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A seguir, recorta um molde em papel quadriculado, que
deverá ser do mesmo tamanho da base do teu
travessão. 
Coloca a tua placa quadriculada em massa FIMO sobre
papel vegetal, pousa o molde em cima e recorta a forma
correspondente na placa FIMO.
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Agora pousa a placa de massa FIMO recortada na base
do travessão e pressiona ligeiramente. Leva o travessão
a endurecer no forno durante 30 minutos a 110 ºC.
Depois de arrefecer, volta a colar a placa de FIMO na
base com cola rápida. 

E já está!
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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

8020-505 1

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

8020-80 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

FIMO  8700 22 Termômetro de forno - Cartela com 1 termômetro de forno 8700 22 1

Também necessita:

Base de metal para travessão, cola rápida, base em cerâmica ou superfície de trabalho macia,
papel vegetal, papel quadriculado, alfinete
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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/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/acess-rios-fimo/tratamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-de-forno-8700-22/

