
Porta-retratos com base de cristais de FIMO

Os designs de cristal estão atualmente na moda - e esses lindos porta-retratos realmente farão com que as
suas anotações, fotos e etiquetas de nome se destaquem.

Seja na árvore de Natal, num ramo ou nos presentes - brilham de maneira especial sob as luzes de velas e outras
fontes de luz e trazem alegria a qualquer comemoração.
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Um artigo de Lisa Tihanyi

Instruções passo a passo

Pegue um bloco de FIMO effect em verde jade e outro
em quartzo azul de gelo e enrole cada um num cordão.

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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Torça os cordões de FIMO juntos para criar um bonito
padrão marmoreado.
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Agora, enrole os cordões torcidos num cordão grosso
com cerca de 2 cm de diâmetro.
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Divida o cordão em várias peças menores cortando com
a lâmina de FIMO: as peças podem ter um tamanho
entre 1 cm e 7 cm - sinta-se à vontade para variar os
comprimentos, pois isso fará com que os cristais
pareçam mais reais quando estiverem acabados.

De seguida, coloque as peças cortadas em papel
vegetal e coloque-as na geladeira por cerca de 30
minutos. Isto deixará o FIMO mais firme e facilitará o
corte com precisão.
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Coloque cada cilindro de FIMO na vertical, posicione a
lâmina na parte superior e corte as laterais no
comprimento do cilindro, criando várias bordas
angulares.
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De seguida, deite o cilindro e recorte a ponta - como se
estivesse a esculpir.

Também neste caso, corte várias partes para que
pareça um cristal.
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Pode ter um aspeto desigual, pois, afinal de contas, os
cristais não são simétricos.

De seguida, coloque os cristais de FIMO no papel
vegetal, leve a endurecer no forno a 110°C por 30
minutos e deixe arrefecer completamente.
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Agora só precisa colá-los juntos. Organize os cristais de
forma que os maiores fiquem na parte detrás e os
menores na frente. Aplique vários pontos de cola quente
com a pistola termofusível para unir os cristais.
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Utilize o alicate para rodar várias vezes o arame. De
seguida, corte-o num comprimento de cerca de 10 cm.
Coloque um ponto de cola quente na parte inferior do
arame e empurre-o no seu cluster de cristal.
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Lista de Materiais

Material necessário!

Também necessita:

superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), alicate, arame, pistola termofusível


