
FIMO effect em tons néon – brincos vibrantes com efeito terrazzo

Neon is back! Desde o verde fluorescente ao rosa choque: as cores néon estão sempre na moda. 
Cria os teus brincos personalizados com FIMO effect em tons néon no moderno estilo terrazzo. Combina-os com um

look em preto cheio de estilo e terás o visual extravagante e moderno ideal para o dia a dia.

Instruções passo a passo

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


Usa o roll-on acrílico para desenrolar meio bloco de
massa FIMO em preto e formar uma placa.

Agora corta uma barra de todas em cores néon de FIMO
effect e uma barra de FIMO soft em branco e divide-as
em muitos pedaços pequeninos, como confetes.
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De seguida, coloca uma grande quantidade de confetes
sobre a placa FIMO em preto, de forma irregular. A
sobreposição das cores cria um efeito particularmente
bonito.
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Coloca a placa de FIMO polvilhada com confetes sobre
papel vegetal e passa o roll-on acrílico suavemente por
cima, até os confetes coloridos se unirem e fundirem
com a placa preta de FIMO. Se achares que a placa
ainda não está suficientemente colorida, repete os
passos 2 e 3.
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Coloca a placa sobre papel vegetal e recorta os moldes
para os brincos.

Dica: Os trabalhos por terminar e as sobras de material
devem ser protegidos da luz solar e do calor e podem
ser armazenados num frasco fechado ou em película
aderente, ficando protegidos também do pó e da
sujidade.
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Com o roll-on acrílico, forma uma placa usando uma
barra de massa FIMO effect em neon yellow. Usa um
cortante redondo pequeno para recortar dois círculos.
Faz um orifício na parte de baixo dos círculos amarelos
e no canto de cima dos pendentes com efeito terrazzo,
usando uma agulha penetrante ou um palito.

Agora endurece todas as peças de massa FIMO em
posição horizontal no forno, durante 30 minutos a 110
ºC, com calor de cima e de baixo.
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Deixa tudo arrefecer bem e usa uma argola para unir o
círculo amarelo ao pendente com efeito terrazzo. 
Com cola rápida, fixa uma base para brincos por trás ao
círculo terminado e os brincos néon já estão prontos!
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Resumo do material





Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

  - 8010-101 1

  - 8010-201 1

  - 8010-301 1

  - 8010-401 1

  - 8010-501 1

  - 8010-601 1

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 black 8020-9 1

FIMO  8700 22 Termómetro para forno - Blister 8700 22 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

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

8700 04 1

Também necessita:

Molde, argolas de bijutaria, bases ou pendentes para brincos, base em cerâmica ou superfície
de trabalho macia, papel vegetal, cola rápida, alicate para bijutaria, cortante redondo pequeno
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