
Marcadores de lugar DYI em FIMO para a festa de fim de ano

Passagem de ano - a última festa do ano! 
Desfrutar da noite com amigos, rever o ano durante o jantar e celebrar o novo ano em conjunto à meia-noite: tudo

isto pede decoração festiva a condizer. Com estes bonitos marcadores de lugar em massa FIMO, todos os
convidados ficarão no sítio certo. Happy New Year!
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Instruções passo a passo

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


Imprime os moldes e recorta as letras pela marcação
redonda.

Desenrola um bloco de FIMO soft com o roll-on acrílico
em cima de papel vegetal até obteres uma placa com
aproximadamente 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 uma folha metálica FIMO em dourado sobre a
placa desenrolada de massa FIMO soft. Passa o roll-on
acrílico suavemente por cima para unir bem a folha
metálica à massa FIMO.

2

Agora usa o cortante para recortar círculos da placa de
FIMO. Podes adaptar o tamanho dos círculos de massa
aos teus guardanapos, claro. Quanto maiores forem os
guardanapos, maior deverá ser o cortante redondo.
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Coloca o molde de uma letra em cima de cada círculo
de massa FIMO. Cada convidado terá o seu marcador
de lugar. Para isso, deves usar sempre a primeira letra
do nome do teu convidado. 
Usa o lado afiado da agulha penetrante para perfurar o
centro de cada ponto individual da letra.
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Retira o molde e usa o lado rombo da agulha para
alargar os orifícios, fazendo movimentos circulares. Isto
é importante para que, posteriormente, se consiga ver
bem a base e a letra seja legível.
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Usa a lâmina para fazer uma ranhura para a fita do lado
esquerdo e do lado direito das letras.

Em seguida, leva as letras a endurecer no forno durante
30 minutos a 110 ºC, bem assentes no papel vegetal.
Depois deixa-as arrefecer devidamente.
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Passa a fita pelas ranhuras para fixar as letras como
marcadores de lugar ao guardanapo.

Happy New Year!

7

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 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 macia (vidro ou cerâmica), cortante redondo (cerca de 2 cm de
diâmetro), moldes, fita (10 mm de largura) 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/

