
Etiqueta impressa para prendas

As etiquetas para prendas feitas por si próprio dão um toque pessoal e carinhoso.

Quer seja para um casamento, um aniversário ou para qualquer outra ocasião - estas etiquetas de FIMO com bonitas
estampas em cores delicadas irão encantar qualquer pessoa que receba a sua prenda. É bem fácil: basta abrir o

FIMO, cortar, carimbar, endurecer - e pronto!

10 MIN

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


Um artigo de Lisa Tihanyi

Instruções passo a passo

Abra uma placa de umo bloco de FIMO na cor da sua
escolha com o roll-on acrílico. 

Dica: Trabalhe diretamente em papel vegetal para que
não precise remover a figura da superfície onde está e
possa colocá-la no forno sem se deformar.
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Recorte a forma desejada com o cortador.
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De seguida, organize as letras.

Prima o carimbo na figura de FIMO e utilize a agulha de
perfuração para fazer um furo para pendurar a etiqueta.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/descobrir/lisa-tihanyi/


Leve a etiqueta a endurecer no forno a 110°C por 30
minutos. De seguida, passe o fio através do orifício e
utilize as etiquetas para decorar as suas prendas.

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.

Opcional: Marmoreado

Forme uma bola de 1/2 bloco de FIMO de cores
diferentes e faça um rolinho de cada cor. Torça os dois
rolinhos juntos bem apertados. Faça uma bola dos
rolinhos torcidos e amasse até que tenha um bonito
efeito marmoreado. De seguida, abra a bola de FIMO
numa placa com o roll-on acrílico. Quando tiver um
bonito design de mármore, corte a figura, carimbe a
etiqueta com as letras preparadas e finalize o processo
como indicado.
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Lista de Materiais



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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

8020-205 1

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

8020-505 1

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

8712 20 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

Também necessita:

carimbo com letras, cortadores de diversas formas, fio ou fita de prenda
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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/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-8700-05-roll-on-acr-lico-8700-05/

