
FIMO kids - Modelar Ovos de Páscoa

Ornamentos de Páscoa coloridos para festejos alegres. Os ovos de Páscoa são a escolha certa para quem
planeia fazer trabalhos manuais com as crianças na época da Páscoa. 

Com a nova massa de modelar extra macia FIMO kids da Staedtler, é muito fácil. Os ovos de Páscoa planos em
FIMO kids podem ser criados e decorados de acordo com a imaginação de cada um, permitindo aprender técnicas

criativas básicas, como, por exemplo, estampar motivos em massa de modelar.

Instruções passo a passo

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


Para fazer um ovo, formar primeiro na mão uma bola
grande com meio bloco de massa de modelar FIMO kids
e, depois, formar um ovo grosso. Cortar um pedaço de
papel vegetal.

Colocar o ovo grosso em cima do papel e espalmar um
pouco com a mão. A seguir, usar o rolo do conjunto de
ferramentas FIMO kids work&play (8700 31) para
transformar a massa de modelar numa placa com cerca
de 2 mm de espessura.

Amassar no sentido do comprimento até ter um ovo
plano. Ao enrolar no sentido transversal, o ovo torna-se
ainda mais largo.

Se o bordo do ovo não estiver uniforme num
determinado ponto, modelar a massa com a esteca
plana.
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Para criar um padrão de riscas, colocar meio bloco de
massa de modelar FIMO kids noutra cor em cima de
papel vegetal, espalmá-lo com a mão e depois usar um
rolo para amassar até obter uma placa de aprox. 1-2
mm de espessura.

Usar a ferramenta de corte azul para cortar tiras
estreitas ou largas e posicioná-las em cima do ovo em
FIMO kids. Pressionar cuidadosamente com o dedo.
Como alternativa, usar um pedaço pequeno de massa
FIMO kids para enrolar com a mão uma “salsicha” o
mais uniforme possível.

Dispor a “salsicha” como riscas, linhas onduladas ou em
forma de coração sobre o ovo de FIMO kids e
pressionar com cuidado. Recortar o excesso de
“salsicha” ou as pontas das tiras nos bordos do ovo.
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Os ovos de Páscoa com pintas também são bonitos.
Para fazer uma pinta, formar uma bolinha com um
pedaço bem pequeno de massa de modelar FIMO kids
na cor pretendida.

Colocar a bolinha em cima do ovo e espalmá-la com o
dedo. Se as bolinhas forem de tamanhos diferentes, as
pintas no ovo também irão variar de tamanho.

Usar a ferramenta de corte azul para recortar as pintas
salientes nos bordos do ovo. Também é possível usar
pequenos pedaços planos de massa FIMO kids, em vez
de bolinhas, para criar um padrão de manchas coloridas.
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As linhas onduladas ou em ziguezague são fáceis de
marcar com a ferramenta de corte em ziguezague do
conjunto de ferramentas FIMO kids work&play (8700
34).

Basta pressionar a ferramenta de corte sobre o ovo em
FIMO kids, usando o lado ondulado ou de ziguezague.

Retirar cuidadosamente a ferramenta de corte e o
padrão ondulado ou de ziguezague já deverá ser visível
no ovo.
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Com o rolo de motivos "Estrelas e Flores“ do conjunto
de ferramentas FIMO kids work&play (8700 35), é muito
rápido e fácil criar bonitos padrões de flores.

Humedecer o rolo de motivos "Flores" com um pouco de
água. Depois, passar o rolo duas a três vezes sobre o
ovo em FIMO kids, no sentido do comprimento ou da
largura, até o ovo estar totalmente decorado com o
padrão de flores.
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As técnicas criativas mencionadas nos pontos 2 a 5
permitem criar ovos de Páscoa coloridos e com vários
padrões, conforme as preferências de cada um.

Ao combinar padrões estampados, marcar o ovo sempre
primeiro com a ferramenta de corte verde (padrão
ondulado ou em ziguezague) ou com o rolo de motivos
(flores) e, depois, continuar a decorar o ovo  FIMO kids
com “salsichas” ou pintas.
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Usar um pauzinnho de madeira para fazer um furo para
pendurar na parte de cima do ovo. Depois, endurecer o
ovo em cima de papel vegetal no forno pré-aquecido a
110 ºC durante 30 minutos.

Deixar arrefecer, retirar o papel vegetal e envernizar o
ovo em FIMO kids. Depois de o verniz secar, basta
enfiar a fita no furinho e o ovo de Páscoa está pronto
para pendurar.
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Dica: Cabeças de ovo divertidas

Tantos ovos de Páscoa coloridos em FIMO kids! Cada
ovo colorido chama a atenção, quer seja com riscas,
pintas, flores, corações, ziguezagues, ondas ou
rabiscos. E as sobras de massa de modelar  FIMO kids
são ideais para criar cabeças de ovo divertidas. Basta
aplicar no ovo FIMO kids um pedaço grosso de massa
para servir de nariz e pequenas bolinhas para servirem
de olhos. Para as pupilas, usar massa de modelar
FIMO  kids em preto (8030-9).

Usar uma “salsicha” fina para fazer a boca sorridente e
várias “salsichas” finas para os cabelos. Para cabelos
com caracóis ou ondas, por exemplo, posicionar as
“salsichas” na forma certa. Qual é o penteado da mãe,
do pai ou da avó? O melhor será moldar logo a família
completa, que depois poderá ficar pendurada toda junta
num raminho de Páscoa, como divertidas cabeças de
ovo.
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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,
8030-052, 8030-112, 8030-39

8032 02 1

FIMO  kids 8700 work&play - Acessórios - Conjunto Contém 3
diferentes ferramentas de corte em cores brilhantes que facilitam a
divisão em porções

8700 34 1

FIMO  kids 8700 work&play - Acessórios - Conjunto "Stars/Flowers"
Contém rolo com 2 diferentes motivos e tambores intercambiáveis (1
cabo e 2 rolos), motivos: estrelas e flores, tamanho do tambor: 4 cm

8700 35 1

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

8704 01 BK 1

Também necessita:

Papel vegetal, tesoura, recipiente para água, tabuleiro de ir ao forno, pauzinhos de madeira (p.
ex., espeto de churrasco), recipiente com água, pincel, fitas de tecido

®

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8032-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-8032-01/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8032-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-8032-02/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8700-work-play-acess-rios-8700-34/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8700-work-play-acess-rios-8700-35/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/acess-rios-fimo/acabamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8704-verniz-brilhante-8704-01-bk/

