
Bandolete em massa FIMO leather-effect

Varia o estilo do teu penteado 
, com pérolas encantadoras em FIMO leather-effect: Cria o visual perfeito para o teu cabelo com uma bandolete

exclusiva e personalizada com pétalas em massa de modelar FIMO leather-effect. Esta sugestão também é ótima
para reciclar bandoletes antigas, dando-lhes um estilo completamente novo.
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Instruções passo a passo

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


Para obteres um bonito tom lilás, mistura 4 barras de
FIMO leather-effect em berry e 2 barras de FIMO
leather-effect em indigo. 
Amassa as barras com as mãos, misturando-as, até
obteres um tom lilás uniforme. A seguir, usa a "Pasta
Machine" no nível 8 para fazer uma placa com a massa.
Para isso, começa no nível mais espesso (nível 1) e vai
tornando a placa mais fina, um nível de cada vez.

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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Agora forma outra placa com um bloco de FIMO leather-
effect em tom marble (usando a "Pasta Machine" no
nível 8), começando também pelo nível mais espesso na
máquina e passando progressivamente para um nível
cada vez mais fino.

Leva as placas em massa FIMO leather-effect a
endurecer, bem assentes em papel vegetal, durante 30
minutos no forno pré-aquecido a 130° C, com calor
de cima e de baixo.
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A seguir, podes usar os cortantes para criar pétalas de
diferentes formas e tamanhos com as placas de FIMO
leather-effect.

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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Dispõe as pétalas de diferentes cores umas sobre as
outras e cola-as bem.
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Agora cola todas as pérolas na bandolete, com cola
rápida. Colar uma pérola no centro das pétalas também
cria um efeito especialmente bonito, assim como
distribuí-las por entre as pétalas.
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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 - 8010-029 1

FIMO  leather-effect 8010 Massa de modelar de endurecer no forno - 8010-229 1

FIMO  leather-effect 8010 Massa de modelar de endurecer no forno - 8010-309 1

FIMO  8700 22 Termómetro para forno - Blister 8700 22 1

Também necessita:

Superfície de trabalho macia (vidro ou cerâmica), cola rápida, cortantes com formas de pétalas,
bandolete, pérolas, toalhitas, papel vegetal
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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-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-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/acess-rios-fimo/acabamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-para-forno-8700-22/

