
Jarra de Upcycling colorida

Adoras cor? Então, esta jarra de Upcycling colorida é o projeto ideal para ti. Pega numa jarra aborrecida e decora-a
com vários cordões de massa FIMO coloridos, enrolados como serpentinas em volta da jarra. As embalagens de
FIMO soft com cores básicas são perfeitas para concretizar esta ideia, pois incluem várias cores vivas que te vão
permitir dar asas à criatividade. Com as nossas instruções, será muito fácil fazeres a tua própria peça de design

alegre e colorida.

30 MIN

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


Vídeo tutorial

Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  soft 8023 C Massa de modelar de endurecer no forno - 8023 C12-1 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

FIMO  8700 22 Termómetro para forno - Blister 8700 22 1

Também necessita:

Jarra, papel vegetal, opcional: cola rápida

®

®

®

®

Instruções passo a passo

Escolhe as tuas cores favoritas da embalagem de FIMO
soft Basic Colours Set e começa pela primeira cor. Para
começar, forma uma bola com o primeiro bloco de
FIMO. Depois, usa as duas mãos para desenrolar a bola
até teres um cordão de massa FIMO.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8023-c-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-8023-c12-1/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-05-roll-on-acr-lico-8700-05/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-04-l-minas-8700-04/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/acess-rios-fimo/acabamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-para-forno-8700-22/


Manipula o cordão com as mãos até ele ficar muito fino,
certificando-te de que fica uniforme. O diâmetro de
cordão ideal para este projeto é de 2-3 mm.
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Faz agora um cordão com o mesmo diâmetro com cada
uma das outras cores. Quantas mais cores utilizares,
mais alegre será o resultado final.
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Pega na jarra e assegura-te de que não tem gordura
nem pó.
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Já podes começar a aplicar os cordões de FIMO na
jarra, dando largas à imaginação e colocando os
cordões conforme mais gostares. Se puseres alguns a
começar em baixo e outros em cima, conseguirás um
efeito muito bonito.
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Continua até criares o padrão pretendido.
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Agora leva a jarra a endurecer durante 30 minutos ao
forno pré-aquecido a 110 graus Célsius. Depois disso, a
tua fabulosa peça de design estará pronta e já poderás
decorá-la com as tuas flores favoritas.
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Dica:

Depois de endurecer, poderá ser recomendável usar cola
rápida para fixar os cordões, dependendo do material da
jarra. Bastam alguns pontinhos de cola para fixar bem a
massa FIMO.


