
Travessões para o cabelo em massa FIMO leather-effect

Um acessório casual para usar no dia a dia. 
Não importa se só queres apanhar um pouco o cabelo para te poderes mexer mais à vontade, se procuras um

acessório cheio de estilo para o dia a dia ou mesmo para uma ocasião especial: os travessões em FIMO leather-
effect são perfeitos para todas essas situações. E basta aplicar um lápis normal ou colorido para os tornar ainda mais

chamativos.

Instruções passo a passo

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


Pega num bloco de FIMO leather-effect em preto e
desenrola-o com o roll-on acrílico até teres uma placa
com cerca de 0,5 cm de espessura. Em alternativa,
também podes usar a "Pasta Machine" no nível 2.

1

A seguir, usa um bloco de FIMO leather-effect em tom
water melon e desenrola-o com o roll-on acrílico até
teres outra placa com cerca de 0,5 cm de espessura. Se
preferires, podes usar a "Pasta Machine" no nível 2.

Pega em 5 barras de water melon e meia barra de preto
e amassa-as em conjunto até obteres um tom escuro
uniforme. Depois, desenrola essa massa com o roll-on
acrílico até obteres uma placa com aproximadamente
0,5cm de espessura. Opcionalmente, aqui também
podes usar a "Pasta Machine" no nível 2.

Dica: Os trabalhos por terminar e as sobras de material
devem ser protegidos da luz solar e do calor e podem
ser armazenados num frasco fechado ou em película
aderente, ficando protegidos também do pó e da
sujidade.
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Agora vais precisar da "Pasta Machine": passa cada
placa de massa FIMO leather-effect progressivamente,
um nível de cada vez, pela máquina, até chegares ao
nível 3.

Aquece o forno a 130 ºC e usa um termómetro de forno
para controlar a temperatura; coloca a placa de FIMO
bem assente num tabuleiro de ir ao forno forrado com
papel vegetal e deixa-a endurecer no forno durante 30
minutos a 130 ºC, com calor de cima e de baixo.

Dica: O efeito de pele sobressai ainda mais se, depois
de desenrolares a placa de FIMO, a manuseares
suavemente, esticando-a um pouco.
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Depois de endurecer, deixa a placa arrefecer bem antes
de continuares a trabalhar a massa FIMO leather-effect.
Recorta as formas dos travessões de cabelo com um
bisturi ou uma faca afiada, usando os moldes como
guia.

Usa a verruma FIMO professional para fazer furos e
depois alarga-os com uma tesoura de pontas afiadas.
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O último passo é inserir um lápis normal ou de cor no
travessão em massa FIMO e o teu acessório
personalizado para o cabelo já está pronto a usar!
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Tutoriais em vídeo para as 3 versões

Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  leather-effect 8010 Argila de polímero de endurecimento ao forno
- Produto unitário melancia

8010-249 2

FIMO  leather-effect 8010 Argila de polímero de endurecimento ao forno
- Produto unitário preto

8010-909 2

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

Superfície de trabalho macia (vidro ou cerâmica), bisturi ou faca de cozinha afiada, tesoura
para trabalhos manuais, molde de corte, tabuleiro de ir ao forno e papel vegetal

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-argila-de-pol-mero-de-endurecimento-ao-forno-m8010/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-argila-de-pol-mero-de-endurecimento-ao-forno-m8010/
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/pasta-para-modelar-fimo-professional/fimo-8700-05-rolo-acr-lico-8700-05/

