
Móbile DIY em FIMOair light

Mais atenção, tempo e dedicação ao que nos torna humanos! 
Haverá algo mais belo do que tirarmos tempo para nós mesmos, para deixar a alma divagar e a criatividade fluir? O

nosso espanta-espíritos no badalado estilo boho não só fica bem para decorar a tua casa, como te irá ajudar
maravilhosamente a descontrair.

40 MIN

Instruções passo a passo

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


Primeiro, imprime o molde com os motivos e recorta-os
individualmente.

Desenrola um bloco de FIMOair light em branco com o
roll-on acrílico, em cima de um pedaço de papel vegetal,
até teres uma placa com cerca de 5 mm de espessura.

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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Usa os cortantes à tua escolha para recortares, com
cuidado, os motivos individuais. Recorta mais motivos
dos moldes para completares os elementos do espanta-
espíritos.
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Agora, com a agulha penetrante, faz um furo no bordo
superior e inferior de cada um, para fixares
posteriormente o cordel. Certifica-te de que o orifício é
suficientemente grande.

Dica: o motivo que vai ficar pendurado no fundo do teu
espanta-espíritos só precisa de um orifício na margem
superior.
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Podes usar um dos círculos mais pequenos para fazer
uma lua crescente, recortando um pouco do círculo.

Endurecimento: 
Deixa tudo endurecer ao ar, à temperatura ambiente,
durante aproximadamente um dia.
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Posiciona os motivos recortados na ordem em que
pretendes inseri-los no teu móbile.
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E, agora, está na hora de pintar! Usa tinta acrílica nas
cores à tua escolha para pintar os motivos como
quiseres. Depois, deixa a tinta secar bem.

Dica: Podes misturar as cores umas com as outras,
para que tenhas ainda mais opções.
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Com o marcador Lumocolor permanent marker, podes
pintar caras como esta da raposa que vemos aqui. 

E podes, por fim, começar a enfiar os motivos. Usa um
pedaço de cordel comprido (mín. 50 cm) e faz, em
primeiro lugar, um nó triplo na ponta. 
Agora enfia todos os motivos pela ordem pretendida.
Para terminar, ata tudo a um pau de madeira e o teu
móbile de estilo boho já está pronto!
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

STAEDTLER  8500 Tinta acrílica - 8500 C24 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  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

FIMO  8712 20 Agulhas penetrantes para perfurar contas - Blister
contendo 50 pinos

8712 20 1

Lumocolor  permanent duo 348 Marcador permanente de duas
pontas redondas - Single black

348-9 1

STAEDTLER  989 Pincel sintético - Cartão de blister com 3 escovas:
#2 redondo, #8 redondo, #8 plano

989-SBK3-3 1

Também necessita:

Cortantes de diferentes formas à escolha, moldes com motivos, papel vegetal, tesoura, 2 lápis
de cor finos (hexagonais) como espaçadores, cordel, pau de madeira
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/acr-licos-e-aguarelas/staedtler-8500-tinta-acr-lica-8500-c24/
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-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/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/acess-rios-fimo/acess-rios-de-bijuteria-fimo/fimo-8712-20-agulhas-penetrantes-para-perfurar-contas-8712-20/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/marcadores/marcador-permanente/lumocolor-permanent-duo-348-marcador-permanente-de-duas-pontas-redondas-m348/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-989-pincel-sint-tico-989-sbk3-3/

