FIMO kids - Borboletas

Estas borboletas bonitas e coloridas em massa de modelar FIMO kids extra macia podem ser criadas de
forma muito fácil e rápida pelas crianças:
Desenrolar a massa de modelar com a ajuda de ferramentas adequadas para crianças , estampar os motivos de
flores e recortar as borboletas com uma forma para bolachas.
Os efeitos de cor adicionais são criados com tintas acrílicas, pintando e limpando com um pano. A aprendizagem das
técnicas criativas relacionadas é um prazer para as crianças, além de promover a motricidade como "efeito
secundário".

1
Para fazer uma borboleta, usar as mãos para formar
uma bola grande com um bloco de massa de
modelagem FIMO kids na cor pretendida.
Colocar a bola de FIMO kids sobre um pedaço de papel
vegetal e espalmá-la um pouco com as mãos.
A seguir, usar o rolo do conjunto de ferramentas kids
work&play (8700 31) para transformar a massa de
modelar numa placa com cerca de 2 mm de espessura.

2
Agora é possível estampar os motivos das flores com a
ajuda do rolo "Estrelas e Flores" (8700 35). Humedecer
o cilindro do rolo de motivos "Flores" com um pouco de
água.
Depois, passar o rolo duas a três vezes, ao lado umas
das outras, no sentido do comprimento ou na
transversal, por cima da placa de FIMO kids. Agora,
como que por magia, já se vê os motivos das flores na
placa de FIMO kids.
Se for preciso acrescentar uma flor num determinado
sítio da placa, pressionar o rolo com a flor pretendida
sobre a placa, em vez de passar o rolo.
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Pressionar a forma cortante com firmeza sobre a placa
de FIMO kids. Primeiro, remover a massa de modelar
em excesso na parte de fora e, depois, retirar o cortante
com cuidado.
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Endurecer as peças no papel vegetal no forno préaquecido a 110 ºC durante 30 minutos.
Deixar arrefecer e retirar o papel vegetal.
Agora as borboletas podem ser pintadas com tintas
acrílicas. Aplicar a cor pretendida diretamente na
borboleta com um pincel, sem diluir.

5
Limpar a tinta ainda líquida com um pano húmido.
Assim, apenas a cor nas partes mais altas dos motivos
da borboleta será eliminada,
mantendo-se tal como foi pintada nas partes mais
fundas dos motivos, ou seja, nas flores estampadas.
Deixar secar as borboletas e aplicar verniz.
Fixar as borboletas terminadas na superfície pretendida,
usando fita adesiva de dupla face. Estas criaturas
encantadoras ficam bem à janela, na parede, num vaso,
num espelho ou numa prateleira.

Dica: Móbiles de borboletas

Dica: Aplicações decorativas

Borboletas coloridas que dançam ao sabor do vento. As
bonitas borboletas movem-se se forem penduradas num
móbil com fio transparente ou fita de cetim fina.

Estas belas criaturas voadoras podem servir de
aplicações decorativas para um vaso ou um ramo de
flores. Para isso, basta usar fita adesiva colorida para
fixar um pedaço de arame na parte de trás das
borboletas. É uma bela ideia de presente para várias
ocasiões.

Resumo do material

Material necessário!
Produto

N.º art.

Quantidade

FIMO® kids 8032 Massa de modelar de endurecer no forno - Conjunto
"basic" contém 6 blocos de 42 g. Cores: 8030-0, 8030-1, 8030-2, 8030-3,
8030-5, 8030-9

8032 01

1

FIMO® kids 8032 Massa de modelar de endurecer no forno - Conjunto
"girlie" contém 6 blocos de 42 g. Cores: 8030-220, 8030-25, 8030-6, 8030052, 8030-112, 8030-39

8032 02

1

Também necessita:
Cortantes com forma de borboletas, papel vegetal, tesoura, recipiente para água, pano,
tabuleiro de ir ao forno, recipiente com água, tintas acrílicas (em rosa, rosa choque, vermelho,
azul claro, verde claro ou outros tons), pincel, fita adesiva (transparente, de dupla face)
,

