
Suporte DYI para canetas em forma de elefante

Gostavas de ter um pequeno safari no teu escritório em casa? Junta-te a nós e faz um prático suporte para canetas
em forma de elefante. Esta pequena personagem vai certamente alegrar-te no dia a dia no escritório e chamar a

atenção em cima da tua secretária. Com FIMOair wood effect podes modelar formas fantásticas sem esforço e criar
figuras com acabamento de madeira.

60 MIN

Instruções passo a passo

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


Dividir o material 
Retira a massa FIMOair wood-effect da embalagem e
usa a lâmina para a cortar a massa em diferentes
pedaços. Precisas de um retângulo grande (aprox. 20 x
10 x 1 cm, 350 g), duas tiras (aprox. 10 x 2 x 1 cm) e
dois quadrados (aprox. 5 x 5 x 1 cm).
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Desenrolar 
Agora coloca o retângulo sobre uma superfície lisa e
desenrola-o com a ajuda do roll-on acrílico até ter aprox.
30 cm de comprimento.
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Montagem
O elefante tem uma forma elíptica quando visto de cima,
por isso coloca as duas tiras à direita e à esquerda do
copo redondo e põe o retângulo grande à volta.
Pressiona a massa FIMOair wood-effect firmemente
sobre o copo.

3

Formar as pernas do elefante 
Comprime o material com o polegar no lado mais
estreito, por baixo do copo. Assim, divides o corpo do
elefante e começas a delinear as pernas. O melhor é
colocares a tua figura em cima de uma base em
cerâmica.
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Colocar as orelhas 
Usa os dois quadrados para formar dois círculos e
pressiona-os sobre o elefante, na parte da frente.

5

Modelar
Agora podes fazer os detalhes para a forma básica do
elefante. Usa os dedos para formar a tromba e uma
pequena cauda atrás. Vistas de frente, a tromba e as
orelhas formam um coração. Bordos uniformes e
contínuos ajudam a definir uma figura.
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Alisar a superfície 
Utiliza as ferramentas de modelagem para preencher as
fissuras e alisar a superfície. Também podes nivelar a
massa FIMOair wood-effect com os dedos húmidos.
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Secar e polir 
Deixa a figura secar durante pelo menos 24 horas. Se
quiseres, depois podes lixar e polir a massa FIMOair
wood-effect. No exemplo, alisámos um pouco os bordos
com papel de lixa.
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Pintar os olhos 
Os últimos pequenos detalhes que vão dar vida ao teu
elefante são os olhos. Molha o pincel em tinta acrílica e
traça um ponto na posição certa. Agora só faltam
canetas e lápis coloridos para o elefante carregar aos
ombros!
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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:

Tinta acrílica (por ex., tom de terra queimado), pincel (espessura 2), copo de água, copo como
recipiente (diâmetro aprox. 7 cm), base em cerâmica

®

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/

