
Pendentes de cupcake

Para pendurar na calça, no bolso, no telemóvel ou como chaveiro: qualquer coisa colorida a balançar prende a
atenção de imediato. Estes divertidos pendentes são tão bonitos que dá vontade de mordê-los! Ficam ainda mais

bonitos se estão agrupados em dois ou três. Os coloridos cupcakes feitos em modernas cores de FIMO da
STAEDTLER combinam facilmente com qualquer roupa no estilo atual.
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Instruções passo a passo

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


Para o copinho do cupcake, forme uma bola de meia
porção de FIMO ameixa. Continue a enrolar em diagonal
para dar a forma cónica de copinho. Marque os laterais
com uma esteca de modelagem dando forma típica de
copinho.
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Com um quarto de porção de FIMO translúcido e
lavanda, faça 2 cordões do mesmo comprimento.
Enrole-os entre si e forme um rolo, deixe uma
extremidade em ponta. Forme um caracol a começar
pela ponta.
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Coloque o caracol sobre o copinho e prima com
cuidado.
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Forme um cordão fino de 3 mm de diâmetro de um
pedaço pequeno de FIMO framboesa. Corte pedacinhos
pequenos e forme pequenas bolinhas com as mãos.
Coloque as bolinhas no cupcake com a esteca
demodelagem e prima com cuidado.
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Faça um furo no cupcake atravessando uma agulha de
tricô e pendure num copo ou chávena. Forme várias
contas coloridas ao seu gosto e pendure também numa
agulha. Leve o copo com os cupcakes prontos e as
contas a endurecer no forno a 110°C por 30 minutos.
Cubra tudo com uma demão de verniz brilhante depois
de arrefecerem.
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Agora é hora de montar as contas e os cupcakes ao seu
gosto e prender na anilha de chaveiro. Com um pouco
de fantasia, criam-se pendentes de mil cores nas
combinações mais variadas.
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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 framboesa

8020-22 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 lavanda

8020-62 1

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

8020-61 1

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

8020-63 1

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

8020-7 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

FIMO  8700 22 Termômetro de forno - Cartela com 1 termômetro de forno 8700 22 1

Também necessita:

superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), agulhas de tricô finas ou espetos, cordão de
tecido ou de couro (cerca de 15 cm por pendente), várias anilhas de chaveiro
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