
Marcadores de lugar para casamento rústico

Os marcadores de lugar em massa FIMO soft suave e cartão são a decoração de mesa perfeita para um
casamento de estilo rústico. 

E o melhor é que os convidados podem ainda levar para casa uma bonita recordação e utilizar a placa do nome
como porta-chaves. Além disso, os corações recortados também ficarão maravilhosos como decoração de mesa.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/


Um artigo de Dörthe

Instruções passo a passo

Para cada marcador de lugar, estender meio bloco de
massa FIMO soft em branco com o roll-on acrílico até ter
cerca de 0,4 cm de espessura.
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Em seguida, com a lâmina e um molde, recortar um
retângulo de 8,5 x 4,5 cm.
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Usar o cortante para furar um pequeno coração do lado
esquerdo.
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Em seguida, carimbar os nomes dos convidados com
um carimbo. Colocar o marcador de lugar e o coração
recortado num tabuleiro de ir ao forno forrado com papel
vegetal e endurecer a 110 ºC durante 30 minutos.
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Entretanto, cortar retângulos de cartão de 10 x 12 cm e
dobrar a meio.
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Quando o marcador de lugar em FIMO tiver arrefecido
bem, passar o cordel pelo meio do coração e fixar ao
marcador de lugar dando um laço. Se necessário, usar
fita cola de dupla face para fixar melhor.

Segue a a Dörthe no Instagram
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https://www.instagram.com/arstextura/


Resumo do material

Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single
white

8020-0 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  8724 03 Cortadores de formas - Conjunto Contém 6 cortadores
metálicos de diferentes motivos

8724 03 1

Noris  965 Tesoura para hobbies - Blister Contém uma tesoura de 17
cm de comprimento

965 17 NBK 1

Também necessita:

Carimbo com calha e letras, cartão para trabalhos manuais, cordel de algodão entrançado, se
necessário fita adesiva de dupla face
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8020/
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/acess-rios-fimo/formas-fimo/fimo-8724-03-cortadores-de-formas-8724-03/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/pintar/pigmentos-coloridos/noris-965-tesoura-para-hobbies-965-17-nbk/

