
Capa para caderno

O teu caderno personalizado é ideal para tomares nota de todas as tuas ideias e pensamentos.  
Um caderno no qual podemos reunir ideias, recordações e anotações de todos os géneros, é uma boa companhia

para ter sempre por perto. Então, porque não criar um caderno com capa personalizada com massa FIMO?
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Instruções passo a passo

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


Usa o roll-on acrílico para desenrolar um bloco de FIMO
leather-effect em indigo e, com as mãos, dá à placa
criada a forma aproximada de um retângulo.
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Agora, passa a placa pela "Pasta Machine". Começa no
nível 2 e vai usando espessuras cada vez mais finas,
até chegares ao nível 9. A placa deve ter tamanho
suficiente para cobrir a capa A5 por completo.

Dica: O efeito de pele sobressai ainda mais se, depois
de desenrolares a placa de FIMO leather-effect, a
manuseares suavemente, esticando-a um pouco.
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De seguida, coloca a placa de FIMO leather-effect bem
pousada sobre papel vegetal, prestando atenção para
que não haja bolhas de ar por baixo da placa. Solta a
capa A5 do arame em espiral do caderno e confirma se
a placa de FIMO leather-effect tem o tamanho certo.
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Imprime e recorta o molde do motivo de diamante.
Posiciona o molde no centro da placa de FIMO leather-
effect, que ainda está maleável. Com um lápis, traça as
linhas suavemente, para as transferir para a massa
FIMO leather-effect.
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Agita bem o frasco de gel FIMO liquido em dourado e,
depois, aplica nas linhas traçadas. As linhas deverão
ficar todas com a mesma espessura. Corrige com um
palito, se necessário. Depois de pintar o diamante por
completo, a placa pousada em papel vegetal vai ao
forno para endurecer durante 30 minutos a 130° C, no
forno pré-aquecido e com calor de cima e de baixo.
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Quando tudo tiver arrefecido bem, coloca a capa do
caderno sobre a placa de massa FIMO leather-effect
endurecida. Com um marcador Lumocolor non-
permanent, desenha os furos para a encadernação,
assim como as margens em volta da capa, e recorta
com a tesoura, com grande exatidão.
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A melhor forma de recortar os furos para a
encadernação é com um bisturi. Se ainda forem visíveis
marcas de lápis, podes limpá-las com uma toalhita
humedecida.
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A capa terminada pode ser inserida novamente no
arame de encadernação. E o teu caderno personalizado
já está pronto!

Dica: Não há limites para a tua criatividade no que diz
respeito ao motivo. Podes usar qualquer forma que te
agrade, como um diamante, um coração, as tuas iniciais
ou simplesmente pontinhos. 
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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 - 8010-309 1

FIMO  liquid 8050 Gel decorativo - 8050-11 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

Lumocolor  non-permanent pen 311 Caneta universal não permanente
S - Single black

311-9 1

Também necessita:

Superfície de trabalho macia (vidro ou cerâmica)
Caderno com espiral, aprox. A5
Molde do diamante (impressão)
Tesoura
Bisturi
Lápis

®

®

®

®

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-liquid-8050-gel-decorativo-m8050/
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/marcadores/canetas-universais/lumocolor-non-permanent-pen-311-caneta-universal-n-o-permanente-s-m311/

