
Etiquetas adoráveis...

... para cartões de convite, sacos de prenda ou pequenos detalhes para os anfitriões. Seja para uma festa no jardim,
um casamento, batismo ou simplesmente para presentear - os encantadores saquinhos de prenda são uma alegria
para os seus convidados! Com estas etiquetas tão bonitas e coloridas feitas de FIMO e as fitas cheias de vida, as

prendas são rápidas de embrulhar e ficam muito originais, enchendo a sua festa de bom humor e alegria!

10 MIN

Instruções passo a passo

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


Abra uma placa de um bloco de FIMO soft sahara de
cerca de 5 mm de espessura com o roll-on acrílico.
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Coloque a placa de FIMO sobre a superfície de trabalho.
Humedeça a folha de textura “Barroco” com um pouco
de água e coloque-a na metade da placa de FIMO.
Passe o roll-on acrílico sobre a folha para que o padrão
fique impresso na massa de modelar.

Dica: Antes de utilizar, cubra a folha de textura com um
pouco de água ou talco e remova o excesso. Deste
modo, será fácil retirar a folha de textura sem danificar a
placa de FIMO.
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Utilize os cortadores para cortar algumas figuras no
formato desejado de coração, flor, etc. Faça um furo
com o palito na parte superior da figura para poder
pendurá-la. Os restos de material do FIMO podem ser
reutilizados, é só amassar outra vez, abrir e gravar, e
cortar mais figuras. Leve tudo a endurecer no forno a
110°C por 30 minutos. Retire do forno, retire o papel
vegetal e deixe arrefecer. De seguida, escreva o nome
do convidado no lado liso da etiqueta ou desenhe
corações, e passe a fita pelo furo para pendurá-la.
Utilize os saquinhos impressos, papel de embrulho,
laços e fitas em cor pastel para criar originais cartões de
convite, prendas para os convidados ou cartões de
reserva de lugar.
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Etiquetas decorativas a combinar com a ocasião

Selecione as cores de acordo com a ocasião a
comemorar e combine as suas etiquetas FIMO
personalizadas com laços, fitas, papel para prendas ou
alegres saquinhos para as suas prendas e convites
originais. Utilize-as para casamento, festa de bebé,
começo das aulas e muitas outras ocasiões. Divirta-se
com a modelagem!
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Lista de Materiais



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single
white

8020-0 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single
sahara

8020-70 1

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

8020-505 1

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

8020-205 1

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

8700 04 1

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

8711 1

STAEDTLER  8323 Marcador metálico - Blister Contém 5 marcadores
metálicos, cores: ouro e prata, rosa, azul e verde

8323-S BK5 1

FIMO  8700 22 Termómetro para forno - Blister 8700 22 1

Também necessita:

superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), cortadores com forma de coração, flor ou outra
forma preferida, sacos de papel colorido, papel de embrulho de cor pastel, papel e fitas para

prendas, palito de dente
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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-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-8700-04-l-minas-8700-04/
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/marcadores/marcadores-met-licos/staedtler-8323-marcador-met-lico-8323-s-bk5/
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/

