
Brincos de abóbora DIY em FIMO leather-effect para o
Halloween

O que seria do Dia das Bruxas sem um look especial? 
E estes brincos em forma de abóbora em massa FIMO leather-effect são a escolha certa para os que preferem

apenas alguns acessórios originais em vez de fatos horripilantes completos! Complementam o teu visual na
perfeição e vão chamar a atenção em qualquer festa assustadora!

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


Instruções passo a passo

Corta duas barras de FIMO leather-effect em preto e
amassa-as com as mãos. Agora desenrola a massa
FIMO com o roll-on acrílico até obteres uma placa com
0,5 mm de espessura.

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

Em seguida, coloca a placa de FIMO sobre papel
vegetal.

1

Usa o cortante de abóbora (sem relevo) para recortar o
motivo duas vezes. Retira a massa em excesso.

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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Recorta agora duas barras de massa FIMO leather-
effect na cor water melon e duas barras em saffron
yellow e amassa e desenrola até formares um cordão de
15 cm de cada cor. Entrelaça os dois cordões e amassa-
os, repetindo estes passos até teres uma massa
uniforme em tom laranja.
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Agora desenrola a massa FIMO com o roll-on acrílico
até obteres uma placa com 0,5 mm de espessura e em
seguida, coloca-a sobre papel vegetal.

Com o cortante, faz novamente duas abóboras. Agora
podes também usar o relevo do cortante para fazer o
rosto das abóboras cor de laranja.

 

4

Retira a massa em excesso e recorta olhos, narizes e
bocas nas margens, usando o cortante.
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Agora, com a ajuda da lâmina, posiciona as abóboras
cor de laranja em cima das duas abóboras pretas e
pressiona levemente. Em seguida, faz um furo de
aproximadamente 3 mm na haste das abóboras, usando
a agulha perfurante.
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Coloca o papel vegetal num tabuleiro de ir ao forno, com
os brincos em FIMO 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 os brincos arrefecerem bem.

Agora enfia os pendentes para brincos no furo que
fizeste, aom a ajuda de duas pequenas argolas de
bijuteria. E já está!
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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  leather-effect 8010 Massa de modelar de endurecer no forno - 8010-249 1

FIMO  leather-effect 8010 Massa de modelar de endurecer no forno - 8010-109 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 04 Lâminas - Blister Contém 1 lâmina rígida, 1 flexivel e 1
serrilhada

8700 04 1

Também necessita:

Cortante para bolachas em forma de abóbora (de preferência composto por cortante e relevo),
alicate de bijutaria, x-ato, 2 pendentes para brincos, 2 argolas pequenas para brincos, 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/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/fimo-professional/fimo-8700-04-l-minas-8700-04/

