Cabides de parede DIY - em cor pastel

2 0 M IN

Cabides sem graça? Acabou-se…!
Estes ganchos de parede feitos de FIMO adicionam um toque de design original a qualquer casa. Pode fazê-los em
cores que combinem com a sua decoração para dispor de algo original e individual onde pendurar qualquer coisa
que desejar. As peças feitas por si de FIMO não são apenas práticas, também são um bonito design artístico.

Instruções passo a passo

1
Abra uma placa de FIMO soft de cada cor escolhida com
a máquina para massa de modelar no nível 2.
Corte um hexágono irregular de uma placa de FIMO na
cor que deverá ser a dominante (neste caso, cinzento
claro) com a ajuda da faca.
Dica:
Os trabalhos começados e restos de material devem ser
protegidos contra o sol e o calor e podem ser guardados
num frasco com tampa de rosca ou em filme plástico
para protegê-los contra pó e sujidades.

2
De seguida, coloque o hexágono cortado sobre uma
placa de FIMO de outra cor (neste caso, branco) e corte
um hexágono um pouco maior. Faça o mesmo com
todas as placas de FIMO nas diferentes cores.

3
Corte uma vez mais as bordas com a faca para aparar
quaisquer irregularidades e obter um aspeto limpo e
uniforme.

4
Com um cortador redondo pequeno faça um furo no
centro do cabide de parede e verifique se é suficiente
para o gancho. De seguida, leve os cabides a endurecer
no forno a 110°C por 30 minutos, deixe arrefecer, fixe o
gancho - Pronto!
Dica:
Faça vários cabides de parede com diferentes formas e
tamanhos, totalmente ao seu gosto.
Disponha-os na parede ou numa tábua de modo a
conseguir uma bonita distribuição.

Material overview

Material necessário!
Produto

N.º art.

Quantidade

FIMO® soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single white

8020-0

2

FIMO® soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Produto
simples, lilás

8020-605

1

FIMO® soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Produto
simples, menta

8020-505

1

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

8700 04

1

FIMO® 8700 22 Termómetro para forno - Blister

8700 22

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

Também necessita:
superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), ganchos de parede, cortador redondo pequeno
,

