
Marcador de páginas de FIMO leather-effect

Uma ideia maravilhosa para presentear aos amantes da leitura -a leitura dos livros preferidos é muito mais
divertida com marcadores de páginas personalizados feitos à mão.

Os marcadores de páginas de FIMO leather-effect são muito flexíveis e podem ser decorados com efeitos individuais
e mágicos. Seja em gradiente de cores, design de confetes ou com listras – com FIMO leather-effect não há

quaisquer limites para a criatividade! Na extremidade superior leva uma bonita borla pequena para ajudar a encontrar
com facilidade a página certa.

30 MIN

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


Um artigo de Lisa Tihanyi

Instrução passo a passo

Para um marcador de páginas em gradiente de cores,
faça uma bola à mão com cada bloco de FIMO leather-
effect baga e marfim e forme uma gota de cada cor.

Coloque as gotas justapostas em direções opostas e
abra com o roll-on acrílico numa placa de 0,5 cm de
espessura.
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Dobre a placa de modo a sobrepor as cores marfim
sobre marfim e baga sobre baga.

Abra novamente o FIMO leather-effect com o roll-on
acrílico e dobre-o como descrito acima. É importante
dobrar a placa de FIMO sempre na mesma direção.

Repita estes passos quantas vezes forem necessárias
até estar satisfeito/a com o gradiente de cores.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/descobrir/lisa-tihanyi/


Por último, abra a placa de FIMO com gradiente de
cores numa espessura de 3 mm. A placa deve ter
largura e comprimento suficientes para que caiba o
modelo a recortar.
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Se desejar, pode imprimir uma mensagem na placa de
FIMO utilizando carimbos de letras. 
Atenção: imprima com as letras ao revés!

Dica: para que o efeito de couro possa ser ainda mais
ressaltado mova delicadamente a placa de FIMO com
as mãos, dando uma leve esticadinha.
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Alternativa: para o design de confetes abra um bloco de
FIMO leather-effect na cor marfim com o roll-on acrílico
numa placa de 3 mm de espessura.

Rasgue muitos pedacinhos minúsculos de FIMO leather-
effect em duas cores diferentes (por exemplo, baga e
preto) e distribua-os de forma uniforme sobre a placa de
FIMO de cor clara.
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Coloque um pedaço de papel vegetal sobre a placa de
FIMO com os pedacinhos e passe o roll-on acrílico com
pouca pressão sobre o papel vegetal, até que os
confetes estejam fusionados com a placa.
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Para fazer a borla abra meio bloco de FIMO leather-
effect preto e meio bloco de FIMO leather-effect marfim
com o roll-on acrílico numa placa de 2 mm de
espessura.
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Coloque todas as placas de FIMO leather-effect sobre
papel vegetal e leve a endurecer no forno a 130°C com
calor superior/inferior por 30 minutos. Deixe arrefecer.

Coloque o modelo do marcador de páginas sobre a
placa endurecida e desenhe o seu contorno.

Recorte o marcador de páginas com uma tesoura e faça
um furo com o alicate de perfuração na extremidade do
retângulo.
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Corte um retângulo de 3 x 5 cm de tamanho da placa
preta para a borla e faça vários cortes no lado mais
largo a uma distância de 2 mm, aproximadamente.
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Corte um cordão da placa de cor marfim de 10 cm de
comprimento. Passe o cordão pelo furo no marcador de
páginas e cole as extremidades com cola instantânea.

Enrole o retângulo preto com as franjas estirando em
volta do cordão e cole-o.

O marcador de páginas já está pronto!
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Material necessário

Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  leather-effect 8010 Massa de modelar de endurecer no forno - 8010-229 1

FIMO  leather-effect 8010 Massa de modelar de endurecer no forno - 8010-909 1

FIMO  leather-effect 8010 Massa de modelar de endurecer no forno - 8010-029 1

Lumocolor  non-permanent pen 311 Caneta universal não permanente
S - Single black

311-9 1

FIMO  8700 22 Termómetro para forno - Blister 8700 22 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

Também necessita:

Superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), alicate de perfuração, tesoura, modelo,
carimbos com letras, cola instantânea
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8010/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8010/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8010/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/marcadores/canetas-universais/lumocolor-non-permanent-pen-311-caneta-universal-n-o-permanente-s-m311/
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/
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/

