
Asas de morcego DYI em FIMO leather-effect para o Halloween

Achas que os fatos do Dia das Bruxas são só para crianças? 
Não queres um fato completo de Halloween mas também não te ocorre nenhuma alternativa? Então, estás no sítio

certo! Também há ideias de vestuário “horrorífico” mas elegante para a noite de 31 de outubro para os mais graúdos!
Que tal umas asas de morcego em massa FIMO leather-effect para um look horripilante e chique para adulto?

Instruções passo a passo

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


Amassa um bloco de FIMO leather-effect em preto com
as mãos e forma uma bola. Depois, desenrola a bola
com o roll-on acrílico até obteres uma placa muito fina
com, pelo menos, 25 cm de comprimento e aprox. 15 cm
de largura.
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Com cuidado, usa a lâmina para soltar a placa de FIMO
leather-effect da base.

Dica: O efeito de pele sobressai ainda mais se, depois
de desenrolares a placa de FIMO leather-effect, a
manuseares suavemente, esticando-a um pouco.

Em seguida, coloca a placa de FIMO sobre papel
vegetal. Agora recorta o molde em papel e coloca-o
sobre a placa de FIMO leather-effect. Corta a massa em
volta do molde usando um x-ato.
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Retira a massa em excesso, volta a formar uma bola e
repete os passos 1 + 2. Agora a placa deve ter cerca de
10 cm de largura e comprimento suficiente para caber à
volta do pescoço da pessoa que vai usar as asas.
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Coloca também a placa de FIMO mais estreita sobre
papel vegetal e usa o x-ato para recortar as seguintes
tiras retas (p. ex., com a ajuda de uma régua):

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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1 x aprox. 30 cm de comprimento e 1 cm de largura
(o perímetro do pescoço)

1 x aprox. 5 cm de comprimento e 1 cm de largura

Coloca o papel vegetal num tabuleiro de ir ao forno, com
todas as peças bem assentes no papel, e leva a
endurecer durante 30 minutos a 130 °C no forno pré-
aquecido, com calor de cima e de baixo.

Deixa as peças arrefecerem bem e aproveita para
preparar a tesoura, o elástico, os fechos de velcro e a
cola rápida.
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Comprime suavemente as asas no meio e prende com o
elástico, dando 2-3 voltas.
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Posiciona a tira mais curta na vertical por baixo do
centro das asas
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e a tira mais longa ao centro, entre a tira curta e as
asas, de modo a ficar envolvida ao fechar a tira curta
(passo 9).
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Fecha a tira curta e fixa-a com cola rápida.
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Recorta a massa sobreposta com a tesoura.
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Cola os fechos de velcro com cola rápida.
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Fixa os fechos de velcro em ambas as extremidades da
tira mais longa, de modo a que possam ser unidos
depois de colocar a tira em volta do pescoço.

E já está! Só falta dar início à “festa dos horrores”!
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  leather-effect 8010 Massa de modelar de endurecer no forno - 8010-909 1

FIMO  8700 05 Roll-on acrílico - Blister Roll-on acrílico para dar à massa
FIMO uma superfície lisa e uniforme, dimensões: ø 25 mm, 20 cm

8700 05 1

FIMO  8700 04 Lâminas - Blister Contém 1 lâmina rígida, 1 flexivel e 1
serrilhada

8700 04 1

Também necessita:

Tesoura, co—la rápida, x-ato, elástico, papel vegetal, papel vegetal, molde de asas de morcego
em papel, fecho de velcro, régua

®

®

®

https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8010/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-05-roll-on-acr-lico-8700-05/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-04-l-minas-8700-04/

