
Lanternas de estilo botânico com folhas

Estes suportes de vela com folhas em tons dourados criam uma atmosfera aconchegante em casa na época
mais fria do ano. 

São muito fáceis de fazer rapidamente em FIMO soft. São ideais para decorar mesas ou peitoris de janela e criam
um ambiente caloroso.
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https://www.staedtler.com/br/pt/


Um artigo de Lisa Tihanyi

Instruções passo a passo

No primeiro passo, usar o roll-on acrílico para desenrolar
dois blocos de FIMO soft em emerald numa placa fina.
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De seguida, recortar os moldes das folhas e usar uma
faca para cortar três folhas da placa de FIMO soft.
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https://www.staedtler.com/br/pt/descobrir/lisa-tihanyi/


Depois, com a ajuda da ferramenta de modelagem,
marcar as nervuras na folha.
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Em seguida, colocar a folha de metal cuidadosamente
sobre a folha e alisar com os dedos.
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Agora, traçar novamente as nervuras da folha com a
ferramenta de modelagem. 
Cria-se assim o chamado efeito craquelê: a folha de
metal rasga e a massa FIMO soft por baixo volta a ser
visível. 
Retirar a folha de metal restante. Repetir estes passos
em todas as folhas.
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Agora, pressionar as folhas em volta do copo. Endurecer
o copo com as folhas em FIMO soft no forno durante 30
minutos a 110 graus.
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Depois, deixar arrefecer e pintar as folhas com verniz
brilhante, de modo a ficarem bem protegidas. 

E a lanterna de estilo botânico já está pronta!
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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 esmeralda

8020-56 2

STAEDTLER  989 Pincel sintético - Blister contendo 2 pincéis: #2
redondo, #8 redondo, #8 plano

989-SBK3-3 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  8704 Verniz brilhante - Cartela contendo 1 frasco de verniz
brilhante, 35 ml

8704 01 BK 1

Também necessita:

superfície de trabalho macia (vidro ou cerâmica), copo para ir ao forno, faca, molde, pincel

®
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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/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-989-pincel-sint-tico-989-sbk3-3/
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-8704-verniz-brilhante-8704-01-bk/

