
Brincos em massa FIMO - técnica Slab em design floral

Especialmente para amantes de flores! 
As flores não só criam bonitas decorações para interiores e exteriores, como também são muito solicitadas no

mundo da moda. Peças como brincos, sejam curtos ou compridos, complementam na perfeição um rosto radiante e
expressivo. Os elementos florais destes brincos DIY em massa FIMO dão um toque de frescura a qualquer pessoa.
Desenha o teu próprio padrão de pétalas e cria bijutaria DIY exclusiva em massa FIMO. Não há limites para a tua

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


Um artigo de Karina

Instruções passo a passo

Para estes bonitos brincos com design floral, precisas
de diferentes cores de FIMO soft. Podes criar as tuas
cores favoritas ou usar as seguintes cores FIMO
atualmente em voga: mango caramel, pink grapefruit,
morning breeze, pistachio nut, blueberry shake, stormy
grey.

Corta duas barras de FIMO soft na cor stormy grey e
amassa-as com as mãos. Corta meia barra de cada uma
das restantes cores de massa FIMO e amassa-as
individualmente, de novo com as mãos.

Agora desenrola as massas FIMO com o roll-on acrílico
ou a Pasta Machine até obteres placas finas. Em
seguida, coloca as placas de FIMO sobre papel vegetal
ou sobre um ladrilho pequeno que possa ir ao forno.
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Corta vários pedacinhos de confetes da placa de FIMO
em pistachio nut e coloca-os sobre a placa grande de
FIMO. Passa o roll-on acrílico suavemente por cima da
placa em massa FIMO, até os confetes verdes se
unirem e fundirem com a placa em cinzento. Isto será a
parte de trás dos teus brincos.
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Vira a tua placa de FIMO em stormy grey. Corta um
pouco de massa FIMO em pistachio nut e usa-a para
formar um cordão bem fino. Coloca pequenos pedaços
desse cordão sobre a placa de FIMO, para formar os
caules das flores.
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Agora usa o cortante miniatura para recortar pequenos
círculos das placas de massa FIMO das restantes cores.
Usa uma agulha penetrante para colocares os círculos
na placa de FIMO, à direita e à esquerda do respetivo
caule. Assim formas as flores e bagas.
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Com a lâmina, recorta agora pétalas alongadas da placa
de FIMO em pistachio nut e coloca-as também sobre a
placa de FIMO junto dos caules das flores.
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Quando estiveres satisfeito(a) com o motivo, podes criar
ainda mais alguns destaques visuais usando a agulha
penetrante. Por exemplo, podes fazer pequenos pontos
nas bagas ou traçar linhas nas pétalas e folhas para
realçar o estilo do motivo.
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Usa um cortante à tua escolha para recortar as formas
básicas que serão a parte de baixo dos teus brincos.
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Para a parte de cima, desenrola duas cores da tua
preferência, usando o roll-on acrílico ou uma Pasta
Machine, até obteres duas placas com 0,5 mm de
espessura. 

Traça algumas linhas nas placas que acabaste de
desenrolar, usando a agulha penetrante.
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Usa cortantes mais pequenos à tua escolha para
recortar a parte de cima dos teus brincos, por exemplo,
dando-lhes uma forma hexagonal.

Agora tens de fazer alguns furos para posteriormente
poderes fixar bem os brincos. Usa a agulha penetrante
para fazer um pequeno furo no centro da parte inferior
dos teus brincos. Nas partes superiores dos brincos tens
de fazer dois furos ligeiramente maiores. Para isso,
podes usar a ferramenta de modelagem com as pontas
esféricas.
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Leva os teus brincos a endurecer ao forno, bem
assentes na horizontal, durante 30 minutos a 110 °C/230
°F. Depois, deixa arrefecer bem. Em seguida, une as
peças dos teus brincos com a ajuda de um alicate de
bijutaria e de argolas. Por último, aplica os pendentes
para brincos nas partes de cima.

E os teus belíssimos brincos com design floral já estão
prontos!
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  soft 8020 T Massa de modelar de endurecer no forno - Produto
simples, manga caramelo

8020-T10 1

FIMO  soft 8020 T Massa de modelar de endurecer no forno - Produto
simples, rosa toranja

8020-T20 1

FIMO  soft 8020 T Massa de modelar de endurecer no forno - Produto
simples, brisa matinal

8020-T30 1

FIMO  soft 8020 T Massa de modelar de endurecer no forno - Porduto
simples, grão de pistácio

8020-T50 1

FIMO  soft 8020 T Massa de modelar de endurecer no forno - Produto
simples, batido de mirtilo

8020-T60 1

FIMO  soft 8020 T Massa de modelar de endurecer no forno - Produto
simples, cinzento tempestade

8020-T80 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:

Alicate para bijutaria, 2 pendentes para brincos , 2 argolas pequenas para bijutaria, papel
vegetal, mini-cortante redondo, cortantes à tua escolha (forma dos brincos)
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-t-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8020-t/
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-t-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8020-t/
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/

