
Mural de parede em design de lettering de FIMO soft

Sejam palavras, frases ou citações, os acessórios tipográficos são a última tendência. Os murais de parede
com letras grandes são utilizados com frequência como declarações decorativas. Com FIMO soft, pode criar as letras

para o seu mural de parede no tamanho que desejar, com um texto próprio e em cores que combinem com a sua
casa. Nas estações outonais, os designs de letras com acabamento em madeira são particularmente decorativos e
proporcionam uma atmosfera aconchegante nos dias mais frios. A aparência de madeira de bétula destas letras de

FIMO soft é rápida e fácil de fazer com uma folha de textura de acessórios FIMO e tinta branca.

45 MIN

Step-by-step tutorial

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


Para fazer uma letra, misture um bloco de FIMO soft
branco com meio bloco de FIMO soft preto. É melhor
fazer com a máquina para massa de modelar: Abra
primeiro uma placa do bloco de FIMO soft branco com o
roll-on acrílico e depois na máquina para massa de
modelar (nível 1). Faça o mesmo com o meio bloco de
FIMO soft preto. Sobreponha a placa branca à preta e
passe-as juntas pela máquina para massa de modelar
para criar uma única placa. Dobre a placa ao meio,
abra-a, dobre-a outra vez e repita o procedimento até
que o preto se misture por completo com o branco e
fique com uma cor antracite.

Dica: Introduza a placa de massa através da máquina
para massa de modelar com a dobra para baixo ou na
lateral para evitar bolhas de ar.
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Coloque a placa de FIMO soft no papel vegetal.
Humedeça a folha de textura “Madeira” com um pouco
de água e coloque-a na placa de FIMO soft. Passe o
roll-on acrílico com muita pressão sobre a folha de
textura para gravar o padrão de madeira na massa de
modelar. Repita o procedimento até que toda a placa de
FIMO soft esteja coberta pelo padrão. Ao colocar a folha
de textura ao lado de uma área que já esteja gravada,
deixe que a borda da folha de textura se sobreponha
para que não haja lacuna entre os padrões.
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Imprima os moldes das letras em papel e recorte-os.
Coloque as letras de papel sobre a placa de FIMO soft
gravada e prima com cuidado. O modelo permanece no
lugar na placa de FIMO soft e não requer qualquer
fixação adicional. Segure a faca de cozinha
verticalmente, corte a letra ao redor do molde de papel.
Retire todos os restos de FIMO soft. Retire as letras de
papel. Deste modo, elabore todas as letras, a “P” e a “S”
duas vezes. Os restos de material do FIMO soft podem
ser reutilizados, basta com amassar outra vez, abrir e
gravar, e cortar a letra com o molde. Leve tudo a
endurecer no forno a 110°C por 30 minutos. Retire do
forno, retire o papel vegetal e deixe arrefecer.
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Pinte as letras endurecidas de FIMO soft no lado
dianteiro e traseiro cobrindo com a tinta branca. Deixe a
tinta secar.

Dica: Um tipo diferente de madeira iria melhor com os
seus móveis de pinho, faia, carvalho ou cerejeira? Pinte
as letras do mural de FIMO soft nas cores que
combinem com a sua casa. As letras também podem ser
sem textura, ou seja, com uma superfície lisa, ou
gravadas com outras folhas de textura dos acessórios
FIMO. Como seriam as letras, por exemplo em look de
couro ou de crocodilo (folha de textura art. N.º 8744 03)?

4

Lixe um pouco a tinta branca da parte dianteira das
letras com uma esponja abrasiva do conjunto Grind`n
polish para tornar visível a textura de madeira e criar
uma aparência característica de claros e escuros da
madeira de bétula. Envernize as letras pela parte
dianteira e traseira. Agora pode pendurar as letras de
FIMO soft numa parede, armário ou espelho com a fita
de dupla face ou de montagem.
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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 preto

8020-9 5

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, faca de cozinha, tinta acrílica branca, pincel para pintar e envernizar,
tabuleiro de forno, papel vegetal, fita dupla face ou fita de montagem de dupla face para bases

ásperas estruturadas

®

®

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/

