
Jarra DIY para flores secas em FIMOair

Gostarias de conservar as tuas flores para sempre e usá-las como decoração? Com FIMOair, podes criar facilmente
um suporte estético para as tuas flores secas.

30 MIN

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


Um artigo de Mone

Tutorial em vídeo

Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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

8711 1

FIMO  8700 04 Lâminas - Blister Contém 1 lâmina rígida, 1 flexivel e 1
serrilhada

8700 04 1

Também necessita:

Papel vegetal ou superfície de trabalho macia, espetos de churrasco, taça com água para
humedecer os dedos

®

®

Instruções passo a passo

Desenrola um pouco de papel vegetal e corta o bloco de
FIMOair a meio. Começa por amassar a massa FIMOair
com as mãos e um pouco de água. Em seguida,
desenrola a massa com o roll-on acrílico até obteres
uma placa fina. 

Dica: Para obteres uma espessura uniforme, podes
colocar um lápis de cada lado da massa que vais
desenrolar. Assim, o roll-on acrílico passa por cima dos
lápis, distribuindo a massa de modo uniforme.
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Agora podes cortar uma tira com a lâmina e fazer alguns
furos com a ferramenta de modelagem ou com um
espeto de churrasco. Certifica-te de que os furos são do
tamanho certo e que têm profundidade suficiente para
as tuas flores não caírem. A seguir, alisa os bordos com
um pouco de água e a ferramenta de modelagem.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-professional/fimo-8711-kit-de-estecas-pl-sticas-8711/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-04-l-minas-8700-04/


Depois, aplica a tira em volta de um copo para lhe dar a
forma de um arco.

3

É claro que também podes modelar quaisquer outras
formas que quiseres: podem ser bolas, tiras, cubos ou
formas curvas, pois não há limites para a tua
criatividade. Deixa a tua jarra secar durante pelo menos
24 horas à temperatura ambiente.
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Quando tudo estiver bem seco, podes colocar as tuas
flores secas nos suportes.
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