
FIMO kids - Medalha

30 MIN

Instruções passo a passo

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


Primeiro, forma uma bola com duas porções de FIMO
kids em azul. Com a palma da mão, espalma-a para
formar uma medalha. Repete este passo consoante o
número de medalhas que quiseres. Para o primeiro,
segundo e terceiro lugares são necessárias três
medalhas!

1 bloco de FIMO = 1 porção

Dica: Limpa a superfície de trabalho e as mãos com
um pano húmido antes de começares a trabalhar
com uma cor nova de massa FIMO no passo
seguinte.
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Segue-se a decoração! Forma um cordão fino com um
quarto de porção de FIMO kids em prateado brilhante.
Corta um pedaço mais pequeno do cordão e dá-lhe a
forma do número pretendido. Em seguida, pressiona o
número levemente sobre a medalha.
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Agora enrola o cordão restante, corta 16 pedaços
pequenos com uma ferramenta de modelagem e usa-os
para fazer pequenas bolas.

Distribui-as ao longo do bordo exterior da medalha e
pressiona, para fixar. Para que os pequenos pontos
tenham, no final, a mesma distância entre si, começa
com uma bolinha no topo, outra em baixo, outra à
esquerda e outra à direita e preenche os espaços vazios
com as restantes!

3



Usa uma ferramenta de modelagem para fazer um corte
largo na parte superior da medalha. Agora, todas as
medalhas podem endurecer no forno durante 30 minutos
a 110 °C. Para tal, pede ajuda a um adulto. Assim que
as medalhas tiverem arrefecido, enfia uma fita na
ranhura. E os jogos já podem começar!
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  kids 8030 Massa de modelar de endurecer no forno - Single blue 8030-3 1

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

8030-71 1

FIMO  kids 8030 Massa de modelar de endurecer no forno - Single ouro
brilhante

8030-112 1

FIMO  kids 8030 Massa de modelar de endurecer no forno - Single prata
brilhante

8030-812 1

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

8711 1

Também necessita:

Superfície/base de trabalho macia, toalhitas húmidas, papel vegetal, tesoura, fita, copo para
desenrolar a massa
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