
Perfect Imperfection - taça em FIMOair

Nunca sabes onde pôr pequenos objetos como anéis ou estás sempre à procura do outro par dos brincos?
Costumas esquecer-te de onde deixaste a chave ou gostavas de ter uma taça personalizada para pôr frutos secos e
afins? Podes resolver facilmente estes problemas com uma taça feita em massa FIMOair, que seca ao ar. E o melhor

é que não é preciso moldar a forma perfeita, pois o charme está mesmo na imperfeição. E, seguindo o conceito de
Wabi-Sabi, em que "não dura para sempre, nada está terminado e nada é perfeito”, vamos pôr mãos à obra. A

massa FIMOair seca ao ar sem complicações e as taças ficam prontas em menos de uma hora.
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https://www.staedtler.com/br/pt/


Tutorial em vídeo

Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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:

Papel vegetal; taças pequenas para servirem de molde

®

Instruções passo a passo

Desenrola um pouco de papel vegetal. De seguida,
divide a massa de modelar em 2 pedaços e forma uma
bola com cada um deles.
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Em cima do papel vegetal, desenrola a bola fazendo a
forma aproximada de um círculo com 2 a 3 mm de
espessura. Quanto mais espessa for a massa, mais
estável será a taça. 

Dica extra: Para conferir textura à tua superfície,
também podes colocar diferentes têxteis em cima, como
um pedaço de tecido grosso, e passar o roll-on acrílico,
para incluir essa textura.
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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/


Agora, com cuidado, pega na massa de modelar e
coloca-a dentro da taça (ou por cima da taça virada ao
contrário) e assegura-te de que a massa desenrolada se
ajusta à forma da taça. Para criar o rebordo ondulado
basta deixares os bordos da massa caírem e ondularem
naturalmente, dando-lhe assim o toque ideal de
imperfeição. 

Com as taças, podes experimentar diferentes formas,
profundidades e tamanhos para criar várias peças em
FIMOair.
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Agora, deixa a massa na taça durante aprox. 24 horas
para secar à temperatura ambiente. No caso das taças
mais grossas, a secagem demora um pouco mais.
Depois de secar bem, retira a massa com cuidado. E já
está!.
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