
Letras decorativas com “look de betão”

O visual de betão é a mais recente tendência em acessórios para a casa. Com estas letras estilizadas, poderá
dar à sua casa um elegante toque de charme urbano com betão. Utilize-os para adornar os peitoris das janelas,

paredes ou prateleiras e criar um ambiente aconchegante e agradável. O truque: essas letras de aparência sólida
feitas de FIMOair light podem parecer pesadas como betão, mas são leves como uma pena, o que as torna ideais

para serem colocadas de pé, pendurar ou colar.
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Instruções passo a passo
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Por cada letra, desenrola meia embalagem de FIMOair
light em branco até teres uma placa com cerca de 3 cm
de espessura.

Dica: 
Ao desenrolar, coloca duas barras de madeira com 3 cm
de altura de cada lado do bloco de FIMOair light para
que a altura do bloco desenrolado fique uniforme.

1

Recorte o molde de papel das letras, humedeça
levemente e coloque na placa de FIMOair light. Utilize
um bisturi ou uma faca de cozinha para riscar os
contornos na massa.

2

Remova o molde e insira verticalmente a faca rígida no
topo da massa. Siga os contornos e recorte a letra com
cuidado. Repita o procedimento para as outras letras e
deixe-as ao ar para secarem.

Endurecimento:  Deixe as letras secarem ao ar à
temperatura ambiente durante 1 dia.

3

Uma vez secas e duras, quaisquer irregularidades das
letras podem ser lixadas com as esponjas abrasivas.
Pequenas rachaduras e buracos são bem-vindos para
dar às letras a sua aparência de betão inconfundível.

4



De seguida, cubra as letras com uma camada de tinta
em cinzento (por exemplo, o Chalky Finish da Rayher
em cinzento-pedra). Para realçar ainda mais o efeito de
betão, polvilhe um pouco de areia sobre a tinta ainda
húmida e esfregue-a.

5

Amasse o FIMOair light restante e utilizá-lo para
estender uma placa de aprox. 12 x 26 cm de tamanho e
1,5 cm de espessura. Esta placa é suficiente para 2
letras. Utilize um novo bloco para as 3 outras letras.

Dica: Gire as duas ripas de madeira no lado estreito
para que tenham aprox. 1,5 cm de altura e coloque-as à
esquerda e à direita do bloco de FIMOair light para
manter a espessura da placa uniforme ao abrir.

6

Recorte um círculo de aprox. 11 cm Ø (um cortador,
xícara ou copo). De seguida, corte os moldes das letras
pequenas, humedeça-as levemente e coloque no círculo
de FIMOair light. Utilize um bisturi ou uma faca de
cozinha para riscar os contornos na massa.

7

Remova o molde e insira verticalmente a faca rígida no
topo da massa. Siga os contornos e recorte a letra com
cuidado. A melhor maneira de fazer isto é cortar
pequenas peças quadradas, uma de cada vez.
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No centro do círculo aparece o negativo da forma da
letra. Quando terminar de recortar a letra, faça um furo
com um palito no centro da parte superior para
pendurar. Repita o mesmo procedimento para as outras
letras.

Endurecimento: Deixe as letras secarem ao ar à
temperatura ambiente durante 1 dia.

9

Uma vez secas e duras, pode lixar qualquer
irregularidade das letras com uma lixa (granulação 120).
Simplesmente lixe a superfície com movimentos
circulares. Pequenas rachaduras e buracos são bem-
vindos para dar às letras a sua aparência de betão
inconfundível.

10

Alise o interior das letras com o lado plano da lima.
Utilize o lado redondo para fazer as curvas do 'S'.

11

Por último, pinte as letras em diferentes cores pastel
(por exemplo, com as tintas Chalky Finish de Rayher).
Para realçar ainda mais o efeito de betão, polvilhe um
pouco de areia sobre a tinta ainda húmida e esfregue-a.
Depois de endurecer, passe um pedaço de fio de
algodão branco pelo furo e dê um nó nas pontas. As
letras de FIMOair light são tão leves que podem ser
penduradas perfeitamente para decorar uma janela,
transformando-a numa vista adorável!
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Lista de Materiais

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:

superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), pincel, tesoura, copo, lima semirredonda, lixa
P120, cortador redondo ou prato de Ø 11cm, palitos de dente, linha branca de algodão e areia,

2 ripas de madeira em perfil de: 30 mm x 18 mm, 30 cm de comprimento.

Para pintar: tinta efeito giz (p.ex. Chalky Finish de Rayher) em cinzento, cor-de-rosa, amarelo,
azul claro, lilás e menta.
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