Números de mesa DYI para o casamento

Para aqueles que querem dar um toque pessoal também à sua decoração de casamento, os números de
mesa em FIMOair light são uma excelente oportunidade para dar largas à criatividade.
São importantes para que os convidados consigam encontrar a mesa certa e, além disso, é impossível não
chamarem a atenção. As letras brancas com destaques dourados têm um aspeto particularmente elegante, mas os
números em FIMOair light também podem ser adaptados a qualquer lema, estilo do casamento ou cores preferidas.

Instruções passo a passo

1
Amassar meio bloco de FIMOair light por cada letra e
formar uma bola.
Dica: Os trabalhos por terminar e as sobras de material
devem ser protegidos da luz solar e do calor e
armazenados num recipiente estanque.

2
Em seguida, desenrola a bola com o roll-on acrílico até
teres uma placa com cerca de 2-3cm de espessura.
Nesse processo, prestar atenção para que a placa tenha
uma espessura uniforme.

3
Imprimir o molde com o número, recortar o motivo e
colocar em cima da placa de FIMOair light.

4
Com a ferramenta de modelagem, transferir o contorno
do molde do número para a placa de FIMOair light.

5
Retirar o molde e recortar cuidadosamente o número
com um cortador. Se os bordos não estiverem
suficientemente perfeitos, ainda podem ser alisados com
a ferramenta de modelagem.

6
Criar todos os números seguindo este processo e, de
seguida, deixar secar ao ar.

7
Depois de deixar secar/endurecer, eliminar pequenas
irregularidades com a esponja e alisar os bordos
novamente.

8
Para um visual metálico, aplicar parcialmente um pouco
de primário de aderência para folha metálica e deixar
secar durante aprox. 10-15 minutos.
Importante: As letras têm de estar bem secas antes de
se poder aplicar a folha metálica; caso contrário,
poderão ocorrer descolorações desagradáveis.

9
Rasgar agora pequenos pedaços de folha metálica e
aplicá-los com cuidado, pressionando com um pincel de
esponja. Ao aplicar mais folha metálica na extremidade
inferior do número e ir reduzindo a aplicação
progressivamente para cima cria-se um efeito muito
bonito.
Prestar atenção para aplicar folha metálica também nos
lados e na parte de trás, para que os números de mesa
possam posteriormente brilhar de todos os lados.

10
Por fim, selar as letras com verniz para folha metálica e
deixar secar bem.

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® 8700 04 Lâminas - Blister Contém 1 lâmina rígida, 1 flexivel e 1
serrilhada

8700 04

1

FIMO® 8711 Kit de estecas plásticas - Etui contendo kit de estecas
plásticas FIMO com 4 peças

8711

1

FIMO® 8700 08 Kit Grind’n polish - Blister Conjunto de esponjas para
polimento, com 3 grãos diferentes, para tratamento das superfícies de
FIMO endurecidas (fino / "super fino" / "microfino")

8700 08

1

FIMO® 8781 Folha de metal - Single Folhas de metal, floco de diferentes
cores, 3 g.

8781-11

1

FIMO® 8782 Produto para imprimar folha de metal - Blister Contém um
frasco de produto para imprimar as folhas de metal, 35 ml

8782 BK

1

Também necessita:
superfície de trabalho macia, molde impresso para os números pretendidos numa fonte à
escolha, pincel para o cabelo, pincel de esponja macio
,

