
Modelar jarras para flores secas ao estilo Wabi Sabi em FIMOair

Mostramos-te como podes modelar facilmente uma jarra de estilo Wabi-Sabi com massa FIMOair. Mas o que
significa realmente Wabi Sabi no design de interiores? Wabi Sabi é uma filosofia japonesa que reconhece a beleza

existente em todos os aspetos da imperfeição. Nesse sentido, a redução ao essencial desempenha um papel
importante. O design caracteriza-se por formas imperfeitas e materiais em bruto, valorizando a beleza na sua forma

mais natural e pura. Vamos começar, cria a tua jarra personalizada de estilo Wabi Sabi. Não só é divertido, como
também é maravilhosamente relaxante.
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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

Também necessita:

Cartão, fita adesiva, folha de alumínio

®

®

®

Instruções passo a passo

Desenrola 1,5 blocos de FIMOair em cinzento com o
roll-on acrílico, até obteres uma placa com
aproximadamente 0,5 cm de espessura. A placa deverá
ter aproximadamente 20 cm x 20 cm.
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Põe a placa de FIMOair desenrolada de lado por
instantes e forma um anel com o cartão. Une as
extremidades com fita adesiva. Usa um pedaço de folha
de alumínio de 30 cm para formar um funil redondo
pontiagudo que tenha o tamanho do anel de cartão e
monta-o em cima do anel.
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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/


Coloca a placa de FIMOair à tua frente e usa a
ferramenta de modelagem para recortar um pequeno
círculo no centro. Põe a placa de FIMOair em cima da
tua estrutura de cartão e folha de alumínio, passando a
ponta do funil pelo orifício.
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Agora, corta a placa quatro vezes e remove o excedente
com a lâmina, de modo que os lados cortados fiquem
alinhados e unidos. Usando a ferramenta de modelagem
e um pouco de água, podes alisar os pontos de
transição e unir as incisões.
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Com os restos de massa recortados, desenrola
novamente uma placa de FIMOair com 0,5 cm de
espessura e coloca a jarra quase pronta em cima.
Recorta um círculo a toda a volta, deixando alguns
milímetros de distância em relação à jarra. Em seguida,
molda o círculo como fundo da tua jarra. Alisa as
transições grosseiramente com o polegar e um pouco de
água e, depois, volta a utilizar a ferramenta de
modelagem para tornar as transições mais
impercetíveis. Agora, alisa a jarra pelo lado de fora
usando as mãos e um pouco de água até que a massa
de modelar esteja bem lisa.
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Coloca a jarra em cima duma grelha de cozinha, à
temperatura ambiente, durante 24 horas, para secar.
Depois de a tua jarra secar, podes utilizar a ferramenta
de modelagem para empurrar a folha de alumínio
cuidadosamente para baixo, para dentro da jarra. Fá-lo
com cuidado, para não partires a abertura. A jarra já
está pronta para receber bonitos arranjos de flores
secas.
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