
Bijutaria DIY com efeito terrazzo em massa FIMO

O padrão terrazzo está a fazer sucesso. Quer seja na moda, no mobiliário, em têxteis para o lar ou artigos de
papelaria, este padrão com origem na Antiguidade está em todo o lado. O melhor de tudo é que, com este design, as

possibilidades de conjugar cores e formas são infinitas. 
Começa já a criar a tua própria bijutaria em massa FIMO com efeito terrazzo.

30 MIN

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


Um artigo de Karina

Instruções passo a passo

Amassa bem meio bloco de FIMO soft em branco.
Também podes usar qualquer outra cor de FIMO
soft/effect que preferires. 

Agora, com a ajuda da extrusora e do disco de motivo
com o maior orifício redondo, cria um cordão comprido e
branco. Para isso, enche a extrusora desde baixo até ao
máx. dois terços. Enrosca o dico de motivo e roda agora
a manivela de modo uniforme, para que o cordão de
FIMO seja empurrado para fora. Corta-o a direito no
final, usando uma lâmina.
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Se não tiveres uma extrusora à mão, é claro que
também podes moldar os cordões com as mãos. Agora
recorta pedaços do mesmo tamanho. Define o tamanho
adequado dependendo de se queres fazer um pendente
para um colar ou brincos. Para brincos, é adequado um
tamanho de 5 cm.
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Agora, usa o roll-on acrílico para desenrolar diferentes
cores de FIMO soft ou FIMO effect formando placas
finas. Neste caso basta meia barra de cada cor. Por
exemplo, as cores FIMO soft 35, 26, 70, 16 e FIMO
effect 207 e 803 resultam numa combinação atrativa.
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Agora arranca pequenos pedaços de cada cor e coloca-
os no cordão de FIMO em branco. Os pedaços podem
sobrepor-se um pouco.

Pousa agora uma placa de vidro na horizontal sobre o
cordão com efeito terrazzo. Empurra a placa de vidro
para a frente e para trás fazendo uma pressão suave
para que o cordão seja enrolado também para trás e
para a frente. Assim, os pequenos apontamentos de cor
ficarão bem unidos ao cordão de FIMO em branco.
Também podes fazer isto à mão, mas a vantagem de
usares uma placa de vidro é que não deixa impressões
digitais na massa FIMO e que o cordão fica com uma
espessura mais uniforme.

Recorta as extremidades com uma faca e forma
semicírculos com os cordões, para fazeres os brincos.
No caso do cordão comprido para o colar, faz a forma de
um “S” duplo. Enfia um alfinete de montagem com
argola em cada ponta do cordão em massa FIMO, para
fixar posteriormente a corrente.
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Agora coloca os brincos e o pendente para colar sobre
papel vegetal e leva-os a endurecer ao forno a 110
°C/230 °F durante 30 minutos.

Deixa tudo arrefecer bem e cola as bases nos brincos
usando cola rápida. Aplica argolas pequenas nos
alfinetes de montagem e fixa a corrente. E já está! A
tua bijutaria elegante com efeito terrazzo em massa
FIMO já está pronta!
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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  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single sahara 8020-70 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single sun
yellow

8020-16 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single cherry
red

8020-26 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single
windsor blue

8020-35 1

  - Single stone colour granite 8020-803 1

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

8700 04 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  8712 20 Agulhas penetrantes para perfurar contas - Blister
contendo 50 pinos

8712 20 1

FIMO  8700 22 Termómetro para forno - Blister 8700 22 1

Também necessita:

Superfície de trabalho macia (vidro ou cerâmica), papel vegetal, placa de vidro, alicate de
bijutaria, cola rápida Pattex Ultra Gel, argolas de bijutaria, alfinetes de montagem com argolas,

bases ou pendentes para brincos
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8020/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8020/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8020/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8020/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8020/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-effect/m8020-stone/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-04-l-minas-8700-04/
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/acess-rios-fimo/acess-rios-de-bijuteria-fimo/fimo-8712-20-agulhas-penetrantes-para-perfurar-contas-8712-20/
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/

