
Moda alpina - Mini roupas da Baviera para a árvore de Natal

Giros para a festa. Lederhosen e dirndls são indispensáveis para qualquer árvore de Natal de estilo alpino, aqui
pode-se ver dois designs diferentes combinando entre si. É fácil e rápido de prender as flores edelweiss de FIMO nos
galhos com mini pregadores de madeira. A melhor maneira de fazer da sua árvore de Natal uma verdadeira atração.

30 MIN

Instruções passo a passo

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


Técnica de gravado em geral: Prepare uma placa de
FIMO com o roll-on acrílico ou a máquina para massa de
modelar. Imprima os moldes e recorte-os. Coloque o
molde de papel sobre uma placa de FIMO, recorte com
a faca de cozinha e prepare como descrito. Leve a
endurecer no forno a 110°C por 30 minutos. Deixe
arrefecer e envernize. Utilize o alicate de perfuração
para fazer um furo na gola da camisa ou na manga do
dirndl, passe a fita e pendure os mini trajes típicos.
Enfeite o dirndl com um laço.
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Mini dirndl: Abra uma placa de 0,5 cm de espessura de
um bloco de FIMO soft em vermelho indiano ou um
bloco de FIMO effect em pastel colour rosa pastel.
Recorte o vestido dirndl e faça umas ondulações na
barra. Recorte o avental de uma placa de FIMO soft azul
pacífico ou FIMO soft branco (máquina para massa de
modelar,nível 4). O estampado xadrez é feito com tiras
finas de FIMO soft branco, ou enfeite o avental com
pequenas bolinhas. Recorte o corpete de uma placa de
FIMO soft branco (máquina para massa de modelar,
nível 4). Para as mangas, faça uma bola de 1/4 de
porção de FIMO soft branco para cada manga, prima
para que fique plana, aplique ao corpete e marque na
borda pequenas talhas a simular rendas nas mangas
com a esteca de modelagem. Enrole cordões muito finos
com FIMO soft preto e coloque aos pedaços como cinto,
no corpete e no decote.
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Mini calça de couro e camisa: Para a calça de couro e
a camisa abra uma placa de aprox. 0,5 cm de espessura
de um bloco de FIMO soft chocolate com o roll-on
acrílico, e recorte a calça. Faça o mesmo com FIMO soft
branco e corte a camisa. Prima a camisa na calça,
arredonde as bordas das pernas e das mangas. Faça o
xadrez da camisa com tiras finas de FIMO soft vermelho
indiano. De uma placa de FIMO soft chocolate (máquina
para massa de modelar, nível 4) corte a aba da calça e
duas tiras para o suspensório. De uma bola pequena e
plana de FIMO soft chocolate forme o peito e enfeite
com um coraçãozinho de FIMO soft vermelho indiano.
Aplique no peito duas bolinhas minúsculas de FIMO soft
branco a modo de botão. Corte a gola de uma placa de
FIMO soft branco (máquina para massa de modelar,
nível 2) e coloque na camisa.
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Edelweiss: Para fazer as pétalas da flor edelweiss,
forme com as mãos rolinhos finos com uma ponta de 1/2
bloco de FIMO soft branco. Coloque-os juntos para
formar uma estrela com as pontas finas viradas para
fora e prima as extremidades arredondadas sobrepostas
no centro. Acrescente bolinhas minúsculas de FIMO soft
amarelo sol no meio da flor. Depois de endurecer e
envernizar, cole um pregador na parte de trás da flor.
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Lista de Materiais



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  soft 8020 Argila de polímero que endurece ao forno - Produto
unitário: cor rosa-claro

8020-205 1

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

8020-305 1

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

8020-9 1

FIMO  soft 8020 Argila de polímero que endurece ao forno - Produto
unitário: cor vermelho indiano

8020-24 1

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

8020-37 1

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

8020-16 1

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

8020-75 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 lisa (vidro ou cerâmica), faca de cozinha, papel vegetal, papel de
impressão, pincel para envernizar, alicate de perfuração, fita e tesoura, mini pregadores de

madeira (coloridos), pistola termofusível
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