
Ímanes de tangram

Tangram - trata-se de um antigo jogo chinês. Um quadrado é cortado em sete formas geométricas que são utilizadas
para criar um número infinito de figuras. Pessoas, animais ou apenas desenhos abstratos - tudo é possível. Um

tangram de FIMO em colores brilhantes fica especialmente bonito como íman para o frigorífico ou quadro magnético.

15 MIN

Instruções passo a passo

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


Primeiro, imprima o modelo e corte-o. Abra uma placa
de um bloco de FIMO soft nas cores verde maçã, menta,
azul calipso e limão com roll-on acrílico ou máquina para
massa de modelar no nível 1.

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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Utilize uma esponja para criar um efeito texturizado nas
placas de FIMO. De seguida, coloque os moldes
triangulares recortados sobre a placa de FIMO e recorte
as formas com a lâmina.
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Leve todas as formas a endurecer no forno a 110°C por
30 minutos e deixe arrefecer. Por último, corte as fitas
magnéticas e cole-as nos triângulos de FIMO - pronto!
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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 maçã verde

8020-50 1

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

8020-39 1

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

8020-10 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), fitas magnéticas, tesoura, fitas adesivas,
esponja
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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/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/

