Figuras de coelhos originais com pintas

O adeus às serras!
Estas figuras de coelho muito atuais parecem feitas em madeira, mas podem ser criadas de forma muito rápida e
simples a partir de massa de modelar FIMOair light, que seca ao ar. São um bonito elemento decorativo para
pendurar na parede ou colocar na mesa de Páscoa com a ajuda do suporte.

Instruções passo a passo

1
Desenrolar o bloco de FIMOair light com o roll-on
acrílico até obter uma placa com aprox. 2 cm de
espessura. Imprimir o molde com o motivo, recortar o
motivo em papel e colocá-lo como molde em cima da
placa de FIMOair light.
Agora, recortar a imagem do coelho com a faca de
cozinha ao longo do rebordo do molde. Remover a
massa FIMOair light em excesso e alisar os bordos da
figura com o dedo ou uma esteca.
Para o suporte, recortar um pedaço de FIMOair light
com aprox. 10 x 8 cm (cerca de 8 x 5 cm para o coelho
pequeno). Formar ovos com os restos de FIMOair light.
Dica: Os trabalhos por terminar e os restos de material
podem ser guardados num saco de plástico fechado ou
num recipiente hermético, como uma lata de plástico ou
um copo.

2
Enfiar um espeto da ponta de cada orelha até ao corpo
do coelho. Para o nariz, fazer uma pequena bolinha com
FIMOair light e aplicá-la no corpo com um pauzinho de
madeira. Traçar os contornos internos das orelhas com
uma esteca e usar a tampa do marcador para marcar
círculos no corpo do coelho e nos ovos. Deixar secar
tudo ao ar durante 1 dia ou, em caso de maior urgência,
endurecer no micro-ondas durante aprox. 5 minutos a
600 graus.
Importante: Colocar um copo com água fria (aprox. 125
ml = 1/8 l) no micro-ondas juntamente com as peças,
para evitar o sobreaquecimento! Endurecer no prazo de
1 hora após modelar. Se o coelho ainda não estiver
seco, deixar arrefecer brevemente, rodar e voltar a
endurecer aprox. mais 5 minutos no micro-ondas.
Importante: Substituir a água por água fria (125 ml) e
voltar a colocar no micro-ondas.

3
Pintar o coelho, o suporte e os ovos nas cores
desejadas.
Primeiro, aplicar branco como primário e depois pintar
com azul claro, ou vice-versa. Deixar a tinta secar e, em
seguida, polir com uma esponja adequada para criar um
efeito vintage.
Pintar as pintas de branco ou azul claro. Desenhar os
olhos com o marcador Lumocolor. Envernizar e deixar
secar.

4
Por fim, inserir três pedaços de fio de arame do lado
esquerdo do nariz e três do lado direito para servirem de
bigodes, colar o coelho na base e decorar com uma fita.

Resumo do material

Material necessário!
Produto

N.º art.

Quantidade

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

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

8711

1

FIMO® 8700 08 Kit Grind’n polish - Blister Conjunto de esponjas para
polimento, com 3 grãos diferentes, para tratamento das superfícies de
FIMO endurecidas (fino / "super fino" / "microfino")

8700 08

1

FIMO® 8704 Verniz brilhante - Blister Contém um frasco de verniz
brilhante base aquosa, 35 ml

8704 01 BK

1

Lumocolor® permanent duo 348 Marcador permanente de duas
pontas redondas - Single black

348-9

1

Também necessita:
superfície de trabalho macia (vidro ou cerâmica), faca de cozinha, tampa de marcador, papel
para impressão e tesoura, tinta acrílica (branco, rosa e azul claro), pincéis para pintar e
envernizar, espetos de churrasco em madeira, tabuleiro de ir ao forno, pedaços de arame, fita
adesiva decorativa em azul bebé, pistola de cola quente
,

