
Copos para ovos em massa FIMO

Haverá algo mais belo do que acessórios em tons pastel para ornamentar uma bonita mesa de primavera? 
Estes copos para ovos em massa FIMO effect são fáceis de fazer e vão chamar a atenção não só na tua mesa de

Páscoa, como durante todo o ano!

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


Um artigo de Lea

Instruções passo a passo

Com a mão, forma uma bola usando 2 barras de FIMO
effect em pearl black.

Dica: Os trabalhos por terminar e as sobras de material
devem ser protegidos da luz solar e do calor e podem
ser armazenados num frasco fechado ou em película
aderente para ficarem protegidos também do pó e da
sujidade.
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Amassa esta bola e enrola-a para formar um “fio”
comprido.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/descobrir/lea/


Encurta o “fio” de massa FIMO até ter 16 cm, usando o
cortador.
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Em seguida, forma um círculo com o “fio” de FIMO e une
ambas as extremidades. Repete os passos com as
quatro cores de massa FIMO até teres 16 anéis.
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Agora endurece os anéis no forno pré-aquecido a 110
ºC durante 30 minutos.
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Depois de os anéis terem endurecido e arrefecido, cola
quatro anéis de diferentes cores FIMO, usando uma
pistola de cola quente. Repete este procedimento com
todos os anéis de FIMO até teres 4 copos para ovos.
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

  - Single gemstone colour rose quartz 8020-206 1

FIMO  effect 8020 Massa de modelar que endurece ao forno, bloco
standard - Single

8020-907 1

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

8020-505 1

FIMO  8711 Kit de estecas plásticas - Etui contendo kit de estecas
plásticas FIMO com 4 peças

8711 1

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

8700 04 1

Também necessita:

Superfície de vidro, régua, pistola de cola quente

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-effect/m8020-gemstone/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-effect/fimo-effect-8020-massa-de-modelar-que-endurece-ao-forno-bloco-standard-m8010-8020-effect/
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-8711-kit-de-estecas-pl-sticas-8711/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-04-l-minas-8700-04/

