
Letter it - Cartões de felicitações

Os cartões de felicitações escritos a mão e criados de maneira individual são a última tendência para as ocasiões
especiais. Os modelos de texto permitem traçar os motivos com facilidade e colori-los da forma que mais goste. Quer
faça os cartões brancos tradicionais ou em tons pastéis, os seus cartões serão pequenas obras de arte ao adicionar

estrelas, corações ou flores feitos de FIMO, dando muita alegria tanto para os seus criadores como para os
destinatários!
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Instruções passo a passo

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


Para os elementos decorativos, amasse uma quantidade
adequada de FIMO e forme uma bola.

1

Prima a bola de FIMO na forma de silicone sem deixar
formar bolhas de ar.

2

Corte os restos de material com uma faca lisa.

3

Leve as peças a endurecer no forno a 110°C por 30
minutos. 
 

Dica:

Alternativamente, todos os elementos podem ser
retirados da forma e endurecidos sem os moldes de
silicone.
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Primeiro, imprima o modelo do cartão, corte-o ao longo
da linha a cinzento e faça um sombreado na parte de
trás com um lápis macio (por exemplo, Lumograph 4B).
Mantenha o lápis o mais plano possível no papel.

5

Coloque o modelo com o lado sombreado para baixo
sobre o cartão ou a cartolina. Repasse o motivo com um
lápis afiado e relativamente duro (por exemplo
Lumograph HB) para transferir o motivo ao cartão. 
 

Dica:

Fixe o modelo com clipes no cartão para que não saia
do lugar. Também pode utilizar papel-carbono para
transferir o motivo.

6

De seguida, repasse com cuidado os contornos com o
pigment liner de 0.3 mm.

7

Como o pigment liner não dissolve com água, o motivo
pode ser pintado ao seu gosto com lápis de cores,
marcadores de ponta de fibra ou lápis aguareláveis.
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Para concluir, cole os elementos endurecidos de FIMO
com cola universal Pattex.
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Material overview



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  soft 8023 Material de embalagem - Conjunto Conjunto básico
com 9 meios blocos de 25g, 1 verniz inteiro, 1 utencílio para modelar e 1
base de trabalho

8023 10 1

FIMO  8703 Verniz brilhante - Blister contendo 1 frasco, 10 ml, com
pincel na tampa

8703 01 BK 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:

superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), cartões unicolores tamanho A6 (disponíveis em
papelarias em todas as cores com envelope), cola tipo Pattex, clipes de papel

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8023-material-de-embalagem-8023-10/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/acess-rios-fimo/acabamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8703-verniz-brilhante-8703-01-bk/
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/

