Coelhinhos ovo DIY em massa FIMO

O design minimalista e a decoração de estilo escandinavo estão em voga e a Páscoa não é exceção!
Com estes coelhinhos de Páscoa em FIMOair basic e fio de cobre, podes criar uma decoração deste estilo que
podes usar nas prateleiras, como ornamentos de mesa ou marcadores de lugar. Além de serem fáceis de fazer,
estes coelhos fofinhos em branco elegante e cobre moderno são uma verdadeira atração!

Instruções passo a passo

1
Com as mãos, enrola várias bolas de FIMOair basic
para formar ovos com cerca de 6 cm. Pressiona a parte
de baixo sobre a superfície de trabalho para a espalmar,
para que, mais tarde, o ovo possa segurar-se em pé.
Dica: De modo a conseguires uma superfície mais
uniforme, alisa-a novamente com os dedos
humedecidos, para retocar pequenas fendas ou
impressões digitais.
Dica: Os trabalhos por terminar e as sobras de material
devem ser protegidos da luz solar e do calor e
armazenados num recipiente estanque.

2
Em seguida, forma as orelhas de coelho com o fio de
cobre. Para isso, dobra dois arcos com as mãos,
comprime bem o centro com o alicate de ponta chata e
depois usa o alicate de corte para cortar as pontas cerca
1 cm atrás do arco central.

3
Depois, enfia as orelhas dos coelhinhos nos ovos já
moldados. Agora deixa os coelhos secarem pelo menos
durante 24 horas ao ar, à temperatura ambiente.
Quando as peças estiverem bem secas, só falta
desenhar as caras com o marcador Lumocolor
permanent duo - e os teus coelhinhos ovo já estão
ptonros!

Resumo do material

Material necessário!
Produto

N.º art.

Quantidade

FIMO®air 8100 Massa de modelar de secado ao ar - Single white, 500 g

8100-0

1

Lumocolor® permanent duo 348 Marcador permanente de duas pontas
redondas - Single black

348-9

1

Também necessita:
superfície lisa e limpa (p. ex., placa de vidro ou azulejo), fio de cobre, alicate de ponta chata,
alicate de corte, recipiente com água
,

