
Marcadores de copos DIY em FIMO para a festa de fim de ano

Já se sabe que é uma das frases mais ditas nas festas: “Este copo é o meu?” 
Se fazes parte daqueles que andam sempre com um copo de champanhe ou vinho na mão nas festas, o pousas em

algum lado e depois já não sabes onde está, temos uma boa ideia criativa para ti: marcadores para taças de
champanhe em massa FIMO.

É muito simples: Cada convidado terá um copo identificado com o seu símbolo e deixará de haver confusões! Assim
podes concentrar-te em brindar, sem teres de te preocupar com o teu copo. Tchim-tchim!

30 MIN

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


Instruções passo a passo

Amassa meio bloco de massa FIMO soft em preto com
as mãos e forma uma bola. 
Coloca a bola em papel vegetal e usa o roll-on acrílico
para a desenrolar até formares uma placa com cerca de
3 mm de espessura.

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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Coloca pequenos pedaços de folha metálica sobre a
placa de FIMO e alisa-os ligeiramente, para que fiquem
bem unidos à massa.
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Agora amassa a placa FIMO com folha metálica e forma
uma bola. Volta a desenrolar a bola com o roll-on acrílico
até obteres uma placa com aproximadamente 3 mm de
espessura. Assim irão surgir pequenos salpicos
dourados na massa FIMO. 
Trabalha a partir de agora sempre em cima do papel
vegetal. Assim, não terás de voltar a retirar os motivos e
poderás levá-los diretamente ao forno no papel vegetal,
evitando que os motivos fiquem deformados.
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Usa um cortante redondo para recortar tantos círculos
quantos conseguires.

Dica: podes voltar a amassar os restos de massa FIMO
e usá-los para repetir estes passos.

4

Agora usa os cortantes com motivos para recortar vários
pequenos motivos no centro dos círculos. Podem ser
pequenos símbolos de sorte, como trevos, estrelas,
corações ou motivos semelhantes. O importante é que
faças apenas um exemplar de cada motivo, para que
cada convidado tenha o seu símbolo. 
Os motivos recortados dos círculos não serão
necessários para os marcadores de copos, mas podem
ser aproveitados para decorar a mesa, por exemplo. 

Em seguida, leva os marcadores e, se necessário
também os símbolos recortados, a endurecer no forno
durante 30 minutos a 110 ºC.
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Quando tudo tiver arrefecido, podes fixar os marcadores
aos copos de vinho ou champanhe dos teus convidados
usando cordel.

Cada convidado poderá escolher o símbolo que mais lhe
agradar. Assim cada um sabe qual é o seu copo e deixa
de haver trocas. 
Tchim-tchim!
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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 preto

8020-9 6

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 macia (vidro ou cerâmica), cortante redondo (cerca de 2,5 cm de
diâmetro), minicortantes para bolachas com diferentes símbolos de sorte, cordão ou cordel,

papel vegetal

®

®

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/

