
Espírito da Floresta - Upcycling de têxteis com FIMO leather-
effect e marcadores têxteis

O teu saco das compras precisa de uma remodelação urgente? Com este conjunto, podes aplicar detalhes
empolgantes em FIMO leather-effect, criar gráficos invulgares e transformar o teu saco discreto num verdadeiro foco

de atenção!

120 MIN

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


Um artigo de Theresa

Instruções passo a passo

Desenrolar  
Desembala os meios blocos de FIMO leather-effect, usa
a lâmina para cortar uma parte de massa FIMO em
marfim com cerca de 1 cm de largura e desenrola-a com
o roll-on acrílico. Com a lâmina, divide a massa FIMO
em tons de noz e ferrugem longitudinalmente em dois
blocos mais finos e desenrola-os com o roll-on acrílico.
Usa a “Pasta Machine” para obteres placas de
espessura uniforme; para isso, passa a massa FIMO
repetidamente pela máquina, reduzindo a espessura do
material até ao nível 6. No final, estica um pouco as
placas para tornar a massa FIMO leather-effect mais
flexível.
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Estampar a raposa 
Separa um terço da massa FIMO cor de ferrugem e
coloca-a sobre um pedaço de papel vegetal. Podes usar
o lado curto da lâmina para criar os contornos de uma
raposa na massa FIMO leather-effect. Tem cuidado para
não pressionar demasiado a massa. Para os
pormenores coloridos da raposa, como o focinho, as
orelhas e a ponta da cauda, usa pequenos pedaços de
FIMO em tons de marfim e noz e pressiona-os
suavemente. 
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Perfurar os detalhes  
Divide a massa FIMO em tom de noz com a lâmina, de
modo a obteres dois retângulos com 11 x 6 cm e um
retângulo com 10 x 12 cm. Agora, perfura o bordo
superior e inferior com uma agulha penetrante, para que
possas coser as partes facilmente à mão após
endurecerem.
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Endurecer 
Coloca todas as peças sobre papel vegetal e endurece a
massa FIMO no forno a 130 graus, durante 30 minutos.
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Desenhar 
Enquanto a massa FIMO endurece, podes usar os
marcadores de ponta dupla para decorar o teu saco de
compras ou uma outra peça têxtil conforme as tuas
preferências. Desenha um losango com um lápis e traça
linhas verticais. Pega no marcador preto e desenha
troncos e ramos de árvores, assim como a metade
inferior do losango. Agora podes colorir as agulhas das
árvores com o marcador verde. Depois de aplicar o
emblema, adicionamos mais pormenores em laranja.
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Recortar o emblema 
Depois de a massa FIMO ter arrefecido, recorta a forma
da raposa com um tesoura, deixando um pouco de
margem. Para o porta-lápis, recorta agora um retângulo
com 9,5 x 5 cm. Para os cantos, recorta dois meios
círculos com um raio de 4,5 cm.
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Coser
Agora só precisas de coser todas as peças. Coloca a
raposa no motivo que desenhaste e cose-a bem usando
agulha e fio; para isso, cose sempre nos cantos e faz
pontos relativamente grandes. Dobra os semicírculos
suavemente de modo a formar quartos de círculo e, no
final, cose-os nos cantos do saco. Certifica-te de que
não vincas completamente a massa FIMO, caso
contrário esta pode quebrar. Faz o mesmo com o porta-
lápis.
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Bordos
Por último, acrescenta alguns bordos gráficos com o
marcador de ponta dupla para têxteis em laranja.

Sacos fabulosos para ir às compras!
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Resumo do material





Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

Design Journey Trend Set #6  - 61 DJT6 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

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

8712 20 1

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

8700 04 1

FIMO  8700 22 Termómetro para forno - Blister 8700 22 1

Noris  965 Tesoura para hobbies - Blister Contém uma tesoura de 17
cm de comprimento

965 17 NBK 1

Noris  120 Lápis - Single HB 120-2 1

Mars  comfort 552 Compasso de ajuste rápido - Compass set
contendo compasso, adaptador universal e acessórios, em estojo de
plástico com tampa transparente

552 01 1

Também necessita:

Alicate, papel vegetal, agulha e fio
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/sets/design-journey-trend-set-6-61-djt6/
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/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/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/acabamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-para-forno-8700-22/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/pintar/pigmentos-coloridos/noris-965-tesoura-para-hobbies-965-17-nbk/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/l-pis/noris-120-l-pis-m120/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/desenho-t-cnico/compassos/mars-comfort-552-compasso-de-ajuste-r-pido-552-01/

