Alfinete para o cabelo com flores delicadas em FIMO

4 5 M IN

Este acessório elegante pode decorar o teu cabelo seja qual for a ocasião: um casamento, o baile de
finalistas ou qualquer outro dia especial.
Além disso, as pequenas flores trazem consigo o ambiente da primavera. Os passos seguintes mostram-te como
podes usar a massa FIMO para criar um bonito acessório para o cabelo.

Um artigo de Karina

Instruções passo a passo

1
Corta uma barra do bloco FIMO soft em branco e
amassa-a. Em seguida, enrola um cordão comprido e
divide-o em pequenos pedaços do mesmo tamanho,
usando uma faca afiada ou uma lâmina.
Depois, usa os pedaços para formar pequenas bolinhas.

2
Agora pressiona cada bolinha com a tua ferramenta de
modelagem vermelha de 5 pontas. Desta forma, cria-se
já a forma de uma flor.

3
Agora recorta bem as pétalas ao longo de cada entalhe;
mais tarde, virão a ser as pétalas da tua flor.

4
Agora forma as pétalas da flor com as mãos.

5
Para arredondar as pétalas, usa a ferramenta de
modelagem com as pontas esféricas.
Dica: Podes usar luvas para evitar que as pétalas
fiquem coladas aos dedos.

6
Usa a bola pequena na ferramenta para fazeres uma
pequena reentrância no centro da flor.
Usa uma faca afiada ou uma lâmina para cortar a haste
da flor.

7
De seguida, fura o centro das tuas pequenas flores com
uma agulha penetrante para fazer o orifício onde o fio
será enfiado posteriormente.
Leva as flores a endurecer no forno durante 30 minutos
a 110 graus.

8
Quando as tuas flores tiverem arrefecido, podes passar
à decoração do teu acessório para o cabelo! Corta um
pedaço de fio (20-30 cm) e dobra-o no meio. Primeiro
enfia a pérola mais pequena e depois une o fio,
torcendo-o.
Dica: Não cortes já o excesso de fio. Isso facilita o
manuseamento e faz com que o fio não seja vincado em
pontos desnecessários. Com os vincos, o fio pode partir
mais facilmente no futuro, o que é algo que queremos
evitar, claro. Torce o fio sempre na mesma direção.

9
Depois de aplicares uma ou mais pérolas, pega numa
flor em FIMO e enfia-a. Agora enfia flores e pérolas
alternadamente no fio.
Também podes criar um efeito bonito se aplicares uma
pequena pérola no centro de cada flor em massa FIMO.

10
Pressiona bem todas as pérolas sobre a flor e torce o fio
bem perto da flor. Desta forma, cada flor ficará bem
presa ao fio. No final, o resultado deverá parecer um
ramo de flores e pérolas.
Dica: Não torças demasiado o fio, pois isso aumenta o
risco de partir.

11
Agora fixa o teu ramo de flores no alfinete para o cabelo.
Para tal, enrola o fio várias vezes em volta do alfinete.
O teu belo acessório para o cabelo está pronto!

Resumo do material

Material necessário!
Produto

N.º art.

Quantidade

FIMO® soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single white

8020-0

1

FIMO® 8712 20 Agulhas penetrantes para perfurar contas - Blister contendo
50 pinos

8712 20

1

Também necessita:
Superfície de trabalho macia (vidro ou cerâmica), fio, pérolas, alfinete para o cabelo, faca
afiada/lâmina
,

