
Estrelinhas de Natal em massa FIMO leather-effect

Já tens ideias para as decorações de Natal deste ano? Ainda não? Temos uma boa sugestão para ti! Em poucos
passos podes usar massa FIMO leather-effect para criar lindas estrelas para pendurar, a condizer as cores das tuas

outras decorações festivas.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/


Um artigo de Mone

Instruções passo a passo

Corta meio bloco de FIMO leather-effect na cor que
preferires e usa o roll-on acrílico para desenrolar a
massa.
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Agora, faz uma placa de FIMO com aprox. 1,5 - 2 mm
de espessura. Podes fazê-lo com o roll-on acrílico ou,
em alternativa, com uma “Pasta Machine” no nível 3.
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Para conseguires um efeito de pele agradável, a seguir
podes esticar a placa de FIMO ligeiramente com as
mãos. Agora leva a placa de FIMO leather-effect a
endurecer ao forno a 130 ºC com calor de cima e de
baixo, durante 30 minutos, bem assente em papel
vegetal.

3

Depois de a placa arrefecer, usa o marcador Lumocolor
non-permanent da STAEDTLER para traçar oito tiras
com 1 cm de largura cada uma. Cada tira deve ter entre
10 e 13 cm de comprimento.
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Recorta as tiras com uma tesoura.

Dica: Podes usar uma toalhita de bebé húmida para
limpar os vestígios de tinta do marcador na massa FIMO
leather-effect.
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Aplica um pouco de cola rápida nas extremidades das
tiras e une ambas as pontas de cada tira criando a
forma de uma gota. Precisas de oito gotas no total.
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Primeiro encosta quatro gotas umas às outras, pelo lado
curvo, e une-as com cola rápida.
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A seguir, posiciona as quatro gotas restantes nos
espaços livres existentes entre as gotas que já colaste e
aplica cola rápida para as colar também.
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Com um alicate furador faz um furo numa das pontas
para poderes pendurar a tua estrela. Só falta enfiar fio
ou cordel e a tua estrela personalizada já está pronta!
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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 - 8010-749 1

FIMO  leather-effect 8010 Massa de modelar de endurecer no forno - 8010-029 1

FIMO  leather-effect 8010 Massa de modelar de endurecer no forno - 8010-779 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

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

965 17 NBK 1

Lumocolor  non-permanent pen 311 Caneta universal não
permanente S - Single black

311-9 1

Também necessita:

Alicate furador, cola rápida, régua
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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/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-professional/fimo-8700-05-roll-on-acr-lico-8700-05/
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/marcadores/canetas-universais/lumocolor-non-permanent-pen-311-caneta-universal-n-o-permanente-s-m311/

