
Íman de FIMO com forma de diamante

Diamonds are a girl’s best friend! Estes belos diamantes não são apenas maiores que os reais, também são
mais acessíveis.

São muito fáceis de fazer com FIMO e, além de serem úteis, chamarão a atenção no quadro magnético ou no
frigorífico. Os diamantes em gradientes de cores de candy têm um aspeto encantador e muito especial, mas também

ficam ótimos numa única cor.
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https://www.staedtler.com/br/pt/


Um artigo de Lisa Tihanyi

Instruções passo a passo

Forme uma bola à mão de cada bloco de FIMO effect
hortelã e FIMO soft framboesa e forme um triângulo de
cada cor. Para criar o gradiente de cor, coloque os
triângulos justapostos para formar um retângulo.
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De seguida, utilize o roll-on acrílico para estender o
retângulo até que tenha cerca de 0,5 cm de espessura.
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https://www.staedtler.com/br/pt/descobrir/lisa-tihanyi/


Agora passe o retângulo uma vez pela máquina para
massa de modelar (nível 1), o lado curto primeiro.
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Dobre a placa longa resultante ao meio uma vez,
certificando-se de que as mesmas cores estejam
sobrepostas.

De seguida, passe pela máquina para massa de
modelar e dobre uma e outra vez as mesmas cores
umas sobre as outras até obter o gradiente de cor
desejado.
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De seguida, dobre a placa com o gradiente de cor em
duas, para dar ao íman uma maior espessura.

Coloque-a no papel vegetal e corte em forma de
diamante com o cortador.
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Alise as bordas um pouco e use a ferramenta de
modelagem para trabalhar os pormenores e repassar as
linhas.

Endureça o diamante no papel vegetal no forno a 110°C
por 30 minutos e deixe arrefecer.
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Finalmente, prenda o íman no reverso do diamante com
a pistola termofusível e o íman de diamante está pronto.

Dica:Os trabalhos começados e restos de material
devem ser protegidos contra o sol e o calor e podem ser
guardados num frasco com tampa de rosca ou em filme
plástico para protegê-los contra pó e sujidades.
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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 menta

8020-505 1

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

8020-22 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:

faca, cortador “Diamante”, superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), papel vegetal, pistola
termofusível
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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/

