
Postal de casamento DYI em FIMO

Todos gostam de receber felicitações criativas na caixa do correio...  
Mostra aos teus amigos e familiares que eles estão nos teus pensamentos enviando-lhes um cartão em FIMO feito
por ti, com muito carinho . De certeza que os noivos vão adorar este cartão original com felicitações calorosas e um

bolo 3D.

Deita mãos à obra e à massa FIMO! O cartão é fácil e rápido de fazer e em breve poderá estar a caminho
daqueles que te são queridos.

Instruções passo a passo

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


Estender duas barras de massa FIMO soft em branco
até terem 3 mm de espessura e recortar um quadrado
de aprox. 2 x 3,5 cm.

Estender duas barras de massa FIMO soft em preto até
terem 1 mm de espessura e colocar o quadrado branco
em cima. Com o cortador, cortar a massa FIMO preta do
mesmo tamanho do quadrado branco. Em seguida,
voltar a estender uma placa branca com 2 mm de
espessura, colocar ambos os retângulos em cima e
aparar à volta.

Continuar a fazer camadas alternadas de placas pretas
e brancas de diferentes espessuras desta forma, até o
monte de camadas ter cerca de 3 cm de altura.
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Com a lâmina rígida, recortar uma tira fina no lado mais
longo do bloco para alinhar a margem.

Cortar mais duas tiras de 2 mm de espessura no mesmo
lado e colocá-las lado a lado para criar um padrão de
riscas. Com cuidado, passar o roll-on por cima para
uniformizar pequenas diferenças de altura.

Dobrar ligeiramente a lâmina flexível e recortar uma
curva suave na placa de riscas tanto em cima, como em
baixo.

Recortar mais duas tiras do bloco e unir da mesma
forma já indicada.

Encurtar a largura cerca de 1/4 e voltar a recortar arcos
nas margens de cima e de baixo. Usar a lâmina rígida
para soltar da base com cuidado e posicionar ao centro,
por cima do primeiro "andar" de bolo. Criar o terceiro
"andar" de bolo da mesma forma, a partir de uma tira do
bloco.
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Desenrolar meia barra de FIMO em branco brilhante até
ter 1 mm de espessura e usar a lâmina flexível para
recortar tiras curvas com 2-3 mm de largura. Posicionar
por cima dos pontos de união entre os "andares" do bolo
e eliminar o excedente dos bordos.

Estender uma placa muito fina em preto e outra em
branco brilhante. Inserir no furador com motivos,
pressionar a alavanca para baixo e segurar, para soltar
a flor do furador com cuidado, usando a unha ou uma
agulha.  Em alternativa, também é possível recortar as
flores usando uma forma pequena.

Fazer várias flores em preto e branco brilhante. Fazer
algumas flores duplas, colocando uma em cima da
outra, e dispô-las nos lados do bolo. Garantir que há
sempre uma flor simples ao lado de uma flor
dupla. Aplicar pedras de Strass grandes no centro das
flores e pedrinhas mais pequenas nos bordos curvos em
branco brilhante. Dobrar as pétalas das flores
ligeiramente para baixo.

Levar o bolo pronto a endurecer ao forno durante 30
minutos a 110 ºC e deixar arrefecer. Usar a lâmina rígida
para levantar da base, com cuidado, e colar em papel
pérola brilhante. Encaixar na pequena moldura e fixar
tudo num cartão de papel em branco. Como efeito
especial, aplicar três pedras brilhantes grandes por
baixo da moldura.

Dica: A melhor forma de aplicar as pedras
ornamentais  nas flores é usando a ponta de borracha
de um lápis para pressionar. Assim evita-se que
escorreguem e que fiquem marcadas impressões
digitais.
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Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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

8020-9 1

FIMO  effect 8020 Argila de polímero que endurece ao forno - Produto
unitário: cor branco glitter

8020-052 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

®

®

®

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/pasta-para-modelar-fimo-effect/fimo-effect-8020-argila-de-pol-mero-que-endurece-ao-forno-m8010-8020-effect/
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/

