
Ideia de Upcycling com FIMOair – Vaso para flores com garrafas
de plástico

Transformar o velho em novo 
Transformar o velho em novo é o conceito que está por trás de um termo que está a ganhar cada vez mais

significado: o upcycling. O upcycling é uma forma de reutilização, na qual objetos inutilizáveis que iriam, de outro
modo, parar ao lixo, são transformados em algo novo, tal como os nossos vasos para flores “Face Line Art”, feitos

com garrafas de plástico usadas. Estes vasos com rostos abstratos são absolutamente imperdíveis, quer seja como
decoração atual ou como uma pequena lembrança para alguém.
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https://www.staedtler.com/br/pt/


Instruções passo a passo

Desenrola ¾ de um bloco de FIMOair em terracota com
o roll-on acrílico, em cima de um pedaço de papel
vegetal, até teres uma placa com cerca de 5 mm de
espessura. 

Dica: Para obteres uma espessura uniforme, podes
colocar um lápis de cada lado da massa que vais
desenrolar. Assim, o roll-on acrílico passa por cima dos
lápis, distribuindo a massa de modo uniforme.
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Corta a garrafa de plástico ao meio com um cortador.
Antes de utilizares a garrafa, lava-a bem com água
quente e retira os rótulos. 

Envolve a garrafa de plástico usada com a placa de
massa FIMOair e alisa os pontos de união. Corta a
massa de modelar em excesso em cima para que a
massa FIMOair fique alinhada com o bordo da garrafa.
Podes alisar eventuais fissuras, uniões e irregularidades
com a esteca ou o dedo humedecidos.
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Com os restos da massa FIMOair, podes criar agora o
rosto abstrato de estilo Line Art. Para isso, usa sempre
um pouco de massa FIMOair e desenrola-a até teres um
cordão de espessura uniforme. Em seguida, forma um
nariz, olhos e uma boca e aplica-os no vaso ainda
húmido. Deixa o vaso secar durante pelo menos 24
horas à temperatura ambiente. 

E o teu vaso para flores reciclado já está pronto! Se
quiseres, podes decorar mais garrafas de diferentes
tamanhos, formas e cores. Não há limites para a tua
criatividade! Diverte-te!
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Resumo do material



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

Também necessita:

Papel vegetal, 2 lápis de cor finos (hexagonais) como espaçadores, taças com água para
humedecer os dedos, garrafas de plástico usadas
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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/

