
Etiqueta minimalista com número em betão para coroas do
advento

Primeiro um, depois dois, depois três, depois quatro ... 
As coroas tradicionais do advento tornaram-se coisa do passado. Os arranjos de vela simples com números

pendurados substituíram-nas - especialmente aqueles com acabamento de betão moderno. Com FIMO soft, pode
criar de maneira fácil e rápida as suas próprias etiquetas numéricas com tonalidade de betão.
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Instruções passo a passo

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


A cor de betão para as etiquetas consegue-se ao
misturar um bloco standard de FIMO soft cinzento
golfinho com 2 porções de FIMO soft preto. Utilize uma
quantidade pequena de FIMO soft preto para obter um
tom mais claro de betão e uma quantidade maior de
preto para um tom mais escuro.

Com o roll-on acrílico abra um pouco o bloco standard
de cinzento golfinho e, de seguida, abra-o numa placa
com a máquina para massa de modelar no nível 1. Faça
uma placa pequena com duas porções de FIMO soft
preto da mesma maneira.
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Coloque a placa pequena preta sobre a placa cinzento
golfinho e passe-as juntas pela máquina para massa de
modelar no nível 1 para criar uma única placa. Dobre a
placa em diagonal e ao longo alternando, abra, dobre,
abra, etc.

Ao misturar as cores na máquina, obtém-se um desenho
de efeitos marmoreados muito interessante. Continue a
abrir até que as cores estejam completamente
misturadas e não haja mais padrões visíveis.
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Coloque a placa de FIMO soft no papel vegetal.

Utilize a taça virada de cabeça para baixo para cortar
quatro círculos na placa. Faça furos com o espeto para,
mais tarde, prender as etiquetas às velas.

Coloque os quatro círculos no papel vegetal e leve a
endurecer no forno a 110°C por 30 minutos. Deixe
arrefecer.

Dica: Os trabalhos começados e restos de material
podem ser guardados num frasco com tampa de rosca
ou de forma hermética, por exemplo em filme plástico.
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Imprima o modelo dos números em papel e recorte-o.

Coloque cada um dos moldes numéricos no meio de
cada círculo de FIMO soft. Desenhe o contorno de cada
número no respetivo círculo de FIMO soft, repassando
os moldes de papel com o lápis de cor karat  aquarell
125. Remova os moldes e pinte os números em branco
com a tinta acrílica. Deixe a tinta secar. Desenhe um
contorno preto fino em torno de cada um dos números
com a caneta Lumocolor permanent 318. Envernize
todos os quatro círculos e deixe-os secar.

Passe um pedaço de cordão de couro por cada furo,
assegure-se de que ambas as extremidades tenham o
mesmo comprimento. Faça um nó nas duas pontas
acima do topo dos círculos de FIMO soft.

Decore cada uma das velas com uma fita adesiva
criativa e amarre um número em volta de cada uma.
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Dica:

5
O vermelho é a cor certa para a época de Natal!
Aqueles que preferem algo mais tradicional podem
fazer as suas etiquetas de número de vela do
advento na cor FIMO soft vermelho Natal (8020-02).
Coloque um cordão vermelho e branco ao redor das
velas e prenda as etiquetas ao cordão com míni
prendedores.

Surpresa! Faça 24 etiquetas e rotule-as com os
números de 1 a 24. Anexe uma etiqueta em cada
saco ou caixa cheia de pequenas prendas surpresa.
O seu calendário de advento de FIMO soft está
concluído.

Pode usar cortadores de bolachinhas para cortar
etiquetas com diferentes formas, como estrelas,
luas, corações etc.

https://e.staedtlercdn.com/fileadmin/user_upload/FIMO-soft_template_number-tags.1555483066.pdf


Lista de Materiais



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single dolphin
grey

8020-80 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single black 8020-9 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

Lumocolor  permanent pen 318 Caneta universal permanente F - Single
black

318-9 1

karat  aquarell 125 Lápis aguarelável - Single white 125-0 1

Também necessita:

superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), 4 velas “Rústico” em cinzento (cada uma de 130
mm de altura e Ø 68 mm), faca de cozinha, papel vegetal, taça ou copo (Ø 6 cm), espeto de

metal, tesoura para hobby, tinta acrílica branca, pincel para pintar e envernizar, cordão de
couro preto (cerca de Ø 2 mm), Creative Tape “Laços” em preto cinzento (de 15 mm de largura)
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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/fimo-professional/fimo-8700-05-roll-on-acr-lico-8700-05/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/marcadores/canetas-universais/lumocolor-permanent-pen-318-caneta-universal-permanente-f-m318/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/pintar/l-pis-de-cor/karat-aquarell-125-l-pis-aguarel-vel-m125/

