
FIMO kids - Funny Cats

Instruções passo a passo

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


Corta 3 porções de massa de modelar FIMO em
cinzento, forma uma bola e, depois, um corpo mais
afiado numa ponta. Corta 2 porções e forma uma bola
para a cabeça.

1

Divide 1 porção de massa FIMO preta em 4 partes
iguais.

2

Usa 2 partes para formar os braços e uma parte para a
cauda. Pressiona as peças contra o corpo do gato para
as fixar.

3

Divide a massa FIMO restante em 2 partes e forma
bolas espalmadas para fazeres os pés. Desenha garras
nos pés com uma ferramenta de modelagem e
pressiona-as contra o corpo, para as fixar.

4



Corta ¼ de porção de massa FIMO preta, divide-a em 2
partes e usa-as para formar triângulos para as orelhas; a
seguir, comprime-as contra a cabeça para as fixar.

5

Forma um pequeno nariz e pressiona-o contra a cabeça,
para o fixar. 
Usa um pauzinho de madeira ou um palito de cocktails
para fazer furinhos para os olhos. 
Pressiona uma tira de cartão ou cartolina contra a
massa FIMO para fazer a boca e os bigodes do gato.

6

Divide meia porção em 2 partes e faz um cordão
comprido com cada uma. Agora faz uma bola com um
dos cordões e enrola o segundo cordão à volta.

Endurece a massa FIMO no forno pré-aquecido a 110
ºC durante 30 minutos. Deixar arrefecer antes de utilizar.
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Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  kids 8030 Massa de modelar de endurecer no forno - Single light
grey

8030-80 1

FIMO  kids 8030 Massa de modelar de endurecer no forno - Single black 8030-9 1

Também necessita:

superfície de trabalho macia (vidro ou cerâmica), ferramenta de modelagem, pauzinho de
madeira, uma tira pequena de cartão ou cartolina

®
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8030-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8030/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8030-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8030/

