
Etiquetas DIY para ervas aromáticas em massa FIMO

Adoras jardinagem? Então, esta dica em massa FIMO é para ti! Com estas instruções simples, podes criar
rapidamente etiquetas para as ervas aromáticas que tens em casa. Com o seu design natural, decoram na perfeição
os teus vasos com verdes rebentos de ervas aromáticas. Tomilho, endro ou manjericão? Agora cada ervinha poderá

ter a sua própria etiqueta.
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Instruções passo a passo

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


Para criar uma etiqueta com gradiente de cores, pega
num bloco de FIMO soft em branco e outro em sahara,
enrola cada um com as mãos para formar bolas e cria
dois cones. Encosta os cones um ao outro e amassa-os
com o roll-on acrílico.
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Agora dobra a placa que criaste, com o branco em cima
do branco e a cor sahara em cima da cor sahara. Volta a
desenrolar a massa FIMO soft com o roll-on acrílico e
dobra-a novamente conforme descrito. É importante que
dobres a placa de FIMO sempre na mesma direção.
Repete estes passos até estares satisfeito(a) com o
gradiente de cores. Desenrola a placa de massa FIMO
com o gradiente de cores até ter cerca de 5 mm de
espessura. A placa deve ser suficientemente larga e
comprida para que, posteriormente, o molde para as
etiquetas para as ervas aromáticas caiba corretamente.

Podes fazer até 12 etiquetas com estes dois blocos.

Dica: Se quiseres ter menos de uma das cores nas
etiquetas, podes usar só meio bloco dessa cor.
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Agora estampa o nome das tuas ervas aromáticas na
placa de massa FIMO desenrolada, usando o conjunto
de carimbos.

Dica: Não pressiones os carimbos em excesso, porque
podem fazer demasiada pressão e criar buracos. Daqui
em diante, deves trabalhar sobre papel vegetal.

3



Pega numa folha de papel quadriculado e traça uma tira
com cerca de 10 cm de comprimento e 1,5 cm de
largura. Desenha uma ponta numa das extremidades.
Agora recorta o teu molde da etiqueta para ervas
aromáticas e coloca-o sobre a placa de FIMO, de modo
a que as letras carimbadas fiquem no centro do molde.
Usa o conjunto de lâminas para recortar as etiquetas.
Em seguida, basta levares as etiquetas para ervas
aromáticas a endurecerem ao forno a 110 °C/230 °F e
deixar que arrefeçam.

Agora já podes decorar os teus vasos de ervas
aromáticas na cozinha ou na varanda com estas
etiquetas incríveis.
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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 - Single white 8020-0 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  8700 04 Lâminas - Blister Contém 1 lâmina rígida, 1 flexivel e 1
serrilhada

8700 04 1

  - 8700 09 1

Também necessita:

Molde de etiqueta para ervas aromáticas

®

®

®

®

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/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/formas-fimo/8700-09/

