
Conjunto de bijutaria em FIMO leather-effect

Criações extravagante em visual de pele 
Brincos, pendentes, pulseiras... Com FIMO leather-effect, podes concretizar facilmente as tuas ideias de bijutaria.
Esta nova massa de modelar mantém a flexibilidade depois de endurecer, sendo ideal para criar peças únicas e

personalizadas. 
Além disso, a textura especial dá um visual de pele às tuas criações e as cores frescas são perfeitas para dar vida às

ideias mais extravagantes.

25 MIN

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


Instruções passo a passo

Desenrolar um bloco de massa FIMO leather-effect em
water melon na "Pasta Machine" no nível 5 para formar
uma tira comprida com aprox. 1-2 mm de espessura, 3
cm de largura e 15-20 cm de comprimento.
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Agora, com um bloco de FIMO leather-effect em dove
grey, desenrolar uma tira um pouco maior, usando
também a "Pasta Machine" no nível 5; depois colocar a
placa vermelha em cima e pressionar um pouco. 
Aparar o excesso.

2

Passar agora ambas as placas juntas pela "Pasta
Machine", no nível 2. Ir repetindo progressivamente,
num nível mais fino de cada vez. No final, passar a tira
pela "Pasta Machine" no nível 5, de modo a que fique
com, pelo menos, 30 cm de comprimento. 

Levar a tira comprida a endurecer durante 30 minutos
no forno pré-aquecido a 130 °C, com calor de cima e
de baixo.
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Agora, colocar a tira endurecida em cima de uma base
de corte. Com a ajuda de uma régua e de um lápis,
medir uma tira com 3 cm de largura e 30 cm de
comprimento (ou com 28 cm ou 26 cm para os pulsos
mais finos). 
Utilizar a régua como guia e recortar a tira com um
bisturi,
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arredondando as extremidades com uma tesoura.
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A seguir, marcar a posição das molas com o lápis.
Depois, fazer os furos com o alicate furador.
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Para as três ranhuras, medir a distância entre cada uma
com a régua, marcar com o lápis e fazer as ranhuras na
tira de massa FIMO a cerca de 1 cm de distância dos
furos.
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Aplicar as molas com um alicate ou outra ferramenta
adequada.

Importante: Não te esqueças de torcer a pulseira uma
vez ao aplicar a segunda parte das molas!
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Para os brincos, começar por usar sobras de massa
cortada ou voltar a criar uma nova placa bicolor em
FIMO leather-effect. 
Marcar com o lápis dois pedaços com 8 cm de
comprimento e 1,5 cm de largura e recortá-los com o
bisturi. Em seguida, arredondar as extremidades com a
tesoura.
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Com o alicate furador, fazer um pequeno furo em ambas
as pontas e, depois, fazer apenas duas ranhuras em
cada ponta, usando o bisturi, sem esquecer de deixar
distância suficiente em relação aos furos. Agora,
sobrepor as duas pontas e enfiá-las numa argola. Fixar
a segunda argola e o pendente do brinco na peça. 

E já está!
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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 - 8010-809 1

FIMO  leather-effect 8010 Massa de modelar de endurecer no forno - 8010-249 1

FIMO  8700 22 Termómetro para forno - Blister 8700 22 1

Também necessita:

Superfície de trabalho macia (vidro ou cerâmica), tesoura, base de corte, bisturi, lápis, régua,
alicate furador, 4 molas de anoraque (12 mm) e alicate ou ferramenta de fixação, 4 argolas de

bijutaria e 2 pendentes para brincos, alicate para bijutaria

®

®

®

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-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/acess-rios-fimo/acabamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-para-forno-8700-22/

