
Porta-chaves DIY

Não são só atraentes e confortáveis de segurar, também são muito fáceis de encontrar na bolsa. Finalmente
vai acabar a eterna procura pelas chaves. Estes porta-chaves DIY de FIMO são fáceis e super-rápidos de

fazer.

Escolhemos as novas cores de tendência de tons subtis em taupe, rosa antigo, violeta real, flamingo de verão e azul
calipso fresco, porque essas são as cores que estarão a dominar as passarelas do mundo no próximo ano.
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Instruções passo a passo

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


Uma vez que o porta-chaves consiste em três bolas de
diversos tamanhos, serão necessárias diferentes
quantidades das seguintes cores de FIMO soft: ½
porção de rosa antigo, ½ porção de taupe, 1 porção de
violeta real. Forme uma bola à mão com cada uma das
cores.

Dica: Os trabalhos começados e restos de material
devem ser protegidos contra o sol e o calor e podem ser
guardados num frasco com tampa de rosca ou em filme
plástico para protegê-los contra pó e sujidades.
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Utilize a agulha de perfuração para fazer um furo em
todas as bolas. Certifique-se de que o furo feito na bola
seja grande o suficiente para, mais tarde, enfiar o
cordão elástico.

2

Agora enfie cada bola numa agulha de perfuração e
pendure-a sobre um recipiente resistente ao calor para
garantir que não apareçam marcas de pressão durante
o endurecimento. Endureça as bolas no forno a 110°C
por 30 minutos.

Depois de arrefecerem, ensarte-as no cordão elástico.

Para isto, dobre o cordão e prenda as duas
extremidades na anilha de chaveiro. Enfie as bolas de
FIMO no cordão elástico duplo e faça um nó nas
extremidades inferiores para fixar.

Pronto!
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Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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

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

8020-80 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 lavanda

8020-62 1

Também necessita:

superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), fita elástica, anilha de chaveiro
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https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/acess-rios-fimo/tratamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-de-forno-8700-22/
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/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/fimo-soft/fimo-soft-8020-argila-de-pol-mero-que-endurece-ao-forno-m8020/

