
Jarra reciclada com a cor do ano da Pantone para 2020

A cor Classic Blue irradia tranquilidade e harmonia – exatamente o que é preciso nestes tempos tão
frenéticos. 

Ao mesmo tempo, simboliza otimismo e alegria de viver. Abre a porta de casa a estes maravilhosos sentimentos
positivos usando a massa de modelar FIMO soft para transformar uma velha garrafa de vidro numa jarra elegante.

Esta jarra reciclada em cinco tonalidades da cor do ano Classic Blue não só é intemporal, como transmite
simplicidade e elegância.
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https://www.staedtler.com/br/pt/


Instruções passo a passo

Para obter graduações de cor harmoniosas de azul a
cinzento, é preciso definir primeiro as proporções de
combinação de FIMO soft em dolphin grey com FIMO
soft em brilliant blue. Para isso, serão precisas 4x barras
de FIMO soft em dolphin grey. 
Além disso, serão precisas as seguintes barras de FIMO
soft em brilliant blue:

Combina cada porção de barras em azul com 2 barras
cinzentas. Deverás ter agora 4 combinações de porções
de massa de modelar. 
A restante massa FIMO soft em brilliant blue será
utilizada na forma original, sem ser misturada com
cinzento e será então a 5ª tonalidade.
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1x 2 barras

1x 1 barra

1x 1/2 barra

1x 1/4 barra

Mistura as porções individuais umas com as outras até
criar uma tonalidade uniforme. A forma mais rápida de o
fazer é desenrolar as porções de modo a fazer um
cordão comprido, dobrá-lo, torcê-lo e voltar a formar um
cordão comprido. 
Põe de lado as 4 tonalidades que já estão misturadas.

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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Agora modela a 5ª cor, composta apenas por FIMO soft
em brilliant blue, e em seguida usa o roll-on acrílico para
a espalmar e fazer uma placa fina mas uniforme.
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Faz vários círculos usando cinco cortadores redondos
de diferentes tamanhos. Repete estes passos com as
outras tonalidades de azul/cinzento.
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Aplica os círculos na garrafa de baixo para cima, de
modo a criar um padrão descontraído e irregular. 
Podes sobrepor facilmente os círculos e também deixar
espaços entre eles. Pressiona com cuidado e espalma
um pouco, se necessário. 
Começa na extremidade inferior da garrafa com a
tonalidade mais escura, e vai utilizando tons mais claros
à medida que sobes.
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Deverá ser visível uma graduação de tonalidades mais
escuras em baixo para tonalidades mais claras em cima.
Endurece a garrafa a 110 ºC no forno durante 30
minutos. 
Basta deixar arrefecer e já está!

Dica: Se alguns dos círculos se soltarem após o
endurecimento, poderás aplicá-los novamente com cola
rápida.

6



Resumo do material

Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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

8020-33 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:

superfície de trabalho macia (vidro ou cerâmica), garrafa de vinho elegante e transparente,
conjunto de pelo menos 5 cortadores de formas redondos de diferentes tamanhos

®

®

®

®

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/

