
Polymer Slab - brincos com design de flores tropicais

Haverá algo mais bonito do que fazeres os teus próprios brincos? Cria os teus brincos com motivos tropicais e florais
em massa FIMO, aplicando a badalada técnica Slab. As flores coloridas ficam bem com a tua roupa de verão e criam

boa disposição. Desenha o teu próprio padrão de pétalas e cria bijutaria DIY exclusiva em massa FIMO.

60 MIN

Instruções passo a passo

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


Para cada flor de Frangipani, precisas de uma barra de
FIMO em branco, lilás e tangerina. Vais criar um
gradiente de cores com base nestas três tonalidades.
Desenrola uma tira de cada cor com o roll-on acrílico.
Une as tiras pelo lado mais longo de modo a ficarem
sempre ligeiramente sobrepostas. A cor branca deve
ficar no meio. Passa o roll-on acrílico por cima.

1

Agora dobra a tira de três cores sobre si mesma.
Certifica-te de que o lilás fica em cima do lilás e o
tangerina fica em cima do tangerina. Passa agora o roll-
on acrílico por cima desta tira. Repete estes passos
várias vezes até surgir um gradiente de cor uniforme e
suave.

2

Corta a tira e usa uma faca afiada para recortar várias
pequenas pétalas.

3

Agrupa 5 pétalas em círculo e modela a flor. 
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Agora cria um gradiente de cores usando uma barra de
FIMO nos tons vermelho cereja e tangerina. Com uma
faca afiada, recorta várias pétalas alongadas na tira que
acabaste de criar.
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Usa a ponta de uma agulha para criar texturas na parte
de cima das pétalas.
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Agora, com o roll-on acrílico, desenrola uma placa de
FIMO soft de verde esmeralda, outra de verde maçã e
uma placa de FIMO effect em branco translúcido.
Coloca a placa branca sobre papel vegetal. Recorta
pequenas folhas de Monstera nas placas verdes,
usando um pequeno cortante. Coloca as folhas em cima
da placa de FIMO em branco translúcido e desenha a
nervura central.

7

Agora coloca todos os elementos (flores e folhas) sobre
a placa de FIMO em branco translúcido. A melhor forma
de o fazer é com a ajuda de uma agulha. Se quiseres,
complementa a decoração com bolinhas e pequenas
hastes. Os elementos devem ficar sobrepostos.
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Quando a decoração estiver do teu agrado, pega num
cortante oval e recorta duas formas ovais grandes e
duas formas ovais pequenas. Divide ambas as ovais
grandes a meio e usa a agulha para fazer furos para os
pendentes os brincos. Leva agora tudo a endurecer ao
forno a 110 ºC com calor de cima e de baixo, durante 30
minutos, bem assentes em papel vegetal. 
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Deixa tudo arrefecer bem. Agora, com o alicate e
bijutaria, aplica os pendentes e une todas as peças. Por
último, aplica as bases na parte de trás dos brincos com
cola rápida.

E já está!
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Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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

8020-26 1

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

8020-50 1

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

8020-42 1

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

8020-56 1

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

8020-605 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:

Agulha, bases para brincos, pendentes para brincos, alicate de bijutaria, cortante oval, faca
afiada ou bisturi, cola rápida, papel vegetal
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