
Colar DIY minimalista

Design simples - grande impacto! 
Tem uma roupa nova, mas nenhuma joia para acompanhar? Nós temos uma solução super-rápida para si! Basta

cortar bastões de vários tamanhos de blocos de FIMO nas cores da sua escolha, fazer um furo em cada um,
endurecê-los e o novo acessório de moda estará pronto!

10 MIN

Instruções passo a passo

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


O visual minimalista deste colar é criado por tiras retas
de diferentes comprimentos e larguras. Para isto,
primeiro corte uma porção reta de um bloco de FIMO
azul windsor e corte-a no tamanho desejado. Assegure-
se de manter a lâmina na vertical enquanto cortar.
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De seguida, repita com o FIMO branco, ouro e prata e
corte mais 5 bastões em tamanhos diferentes.

Dica: Para fazer uma pulseira, modele mais bastões e
faça furos na parte superior e inferior. Certifique-se de
que existe sempre a mesma distância entre os dois
furos, por ex. 30 mm. Depois de endurecer as peças,
enfie-as em dois cordões elásticos na ordem da sua
preferência.
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Agora, organize todos os bastões, um ao lado do outro,
na ordem desejada e use a agulha de perfuração para
fazer um furo em cada bastão, a cerca de 5 mm do topo.
De seguida, endureça os bastões no forno a 110°C por
30 minutos.
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Depois de arrefecerem, enfie os bastões na corrente e
feche-a - pronto!

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.
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Lista de Materiais

Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single white 8020-0 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single windsor
blue

8020-35 1

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

8700 04 1

FIMO  8712 20 Agulhas penetrantes para perfurar contas - Blister contendo
50 pinos

8712 20 1

FIMO  8700 22 Termómetro para forno - Blister 8700 22 1

Também necessita:

superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), corrente, alicate de bijutaria
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8020/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8020/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-04-l-minas-8700-04/
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/acess-rios-fimo/acabamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-para-forno-8700-22/

