Bandeja de alianças DIY para casamento

2 0 M IN

Uma bandeja romântica com motivos de renda e um coração é a opção ideal para transportar as alianças num
casamento rústico no campo.
Os que quiserem podem ainda estampar as suas iniciais na massa FIMO usando um carimbo. Um cordão de juta fixa
as alianças à bandeja, garantindo que não se perdem a caminho do altar. A bandeja fica ainda mais bonita se
prendermos ao cordão um pequeno ramo de flores campestres.

Um artigo de Dörthe

Instruções passo a passo

1
Cortar um pedaço de FIMOair light com cerca de 7 cm
de largura. Embalar de novo o resto da massa FIMOair
de forma estanque ao ar, por exemplo, num frasco com
tampa de enroscar.
Agora, com o roll-on acrílico, desenrolar a massa
FIMOair light até ter aprox. 0,8 cm de espessura.

2
Colocar um pequeno coração de madeira e um naperon
de pano ou de papel sobre a massa FIMO e passar o
roll-on acrílico por cima, de modo a estampar os motivos
na massa.
Em alternativa, também podes usar diferentes carimbos.
Remover o coração e o naperon.

3
Colocar uma taça ou um prato de porcelana com 8-10
cm de diâmetro sobre a placa de FIMO com os motivos
estampados e recortar com a lâmina.

4
Soltar cuidadosamente a placa de FIMOair da base,
colocá-la dentro do prato ou da taça e pressionar um
pouco para que a massa FIMO adquira a forma
redonda.
Usar uma palhinha para fazer dois furos a uma distância
de 0,5 cm do bordo. Agora, colocar a bandeja no microondas durante 10 minutos a 600 watts, juntamente com
um copo de água fria, ou deixar secar ao ar durante 24
horas.
Importante: Ao endurecer no micro-ondas é necessário
colocar um copo de água fria ao mesmo tempo.

5
Podes alisar pequenas irregularidades no rebordo com
uma esponja adequada humedecida.

6
Pintar o coração no centro com tinta acrílica vermelha e
deixar secar bem.

7
Por último, enfiar um cordão de juta nos orifícios e fixar
as alianças com um laço.
Segue a a Dörthe no Instagram

Resumo do material

Material necessário!
Produto

N.º art.

Quantidade

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 08 Kit Grind’n polish - Blister Conjunto de esponjas para
polimento, com 3 grãos diferentes, para tratamento das superfícies de
FIMO endurecidas (fino / "super fino" / "microfino")

8700 08

1

Noris® 965 Tesoura para hobbies - Blister Contém uma tesoura de 17
cm de comprimento

965 17 NBK

1

Também necessita:
Coração de madeira ou carimbo de letras, naperon de papel, palhinha, pequena taça/pequeno
prato de porcelana, cordão de juta, tinta acrílica em vermelho escuro
,

