Pássaros encantadores em tons pastel suaves

Encantadoras, leves e requintadas.
Estas bonitas aves que parecem feitas em cerâmica ou porcelana
são, na verdade, moldadas em massa FIMOair light. Tu também podes fazê-las, sem precisares de forno.
Decorações encantadoras para o lar.

Instruções passo a passo

1
Para um pássaro, amassar a película de plástico (neste
caso, seis saquinhos de pão em plástico) e formar uma
bola. Colocar a bola dentro de outro saco de pão e
fechar o saco na parte de cima com um pedaço de fita
crepe.
Amassar cerca de 200 g de FIMOair light por cada
pássaro, formar uma bola, espalmar e usar para
envolver a bola de plástico, pressionando. A abertura do
saco fica virada para a extremidade inferior da bola e
pode ser encaixada num recipiente de abertura estreita
durante o resto dos trabalho.
Desta forma, o pássaro tem o apoio adequado durante a
modelagem e o bordo criado pelo recipiente forma, ao
mesmo tempo, o formato base da abertura redonda.

2
Alisar bem a massa de modelar, humedecendo os dedos
com um pouco de água, se necessário. Modelar agora
uma cabeça pequena com um bico pontiagudo. Formar
também a parte de trás do pássaro, virada para cima e
ligeiramente afiada.
Formar cinco pequenas bolas, aplicá-las como “penas
na cauda” e alisar progressivamente para trás. Com o
resto de massa FIMOair light, formar duas asas planas
com quatro ou cinco pontas.
Humedecer um pouco a parte de trás e aplicar as asas
do lado direito e esquerdo do corpo, pressionando
ligeiramente. Alisar bem as margens.

3
Com uma ferramenta de modelagem afiada ou uma faca
de cozinha, fazer marcas para criar o padrão das asas.
Em seguida, enrolar as pontas das asas para dentro.
Usar uma esteca redonda (ou um espeto) para fazer
furos para os olhos.
Deixar o pássaro secar durante um dia (24 horas).
Dica: Os trabalhos por terminar e os restos de material
podem ser guardados num saco de plástico fechado ou
num recipiente hermético, como uma lata de plástico ou
um copo.

4
Retirar agora o pássaro do recipiente de suporte.
Recortar a massa de modelar ao longo do rebordo
redondo marcado, tendo cuidado para não cortar o saco
de plástico. Retirar a massa no interior do círculo para
que se forme uma abertura na parte de baixo do
pássaro. O local de colagem da bola de plástico fica livre
e já é possível retirar a fita crepe.
Abrir o saco e retirar a película de plástico no interior. A
seguir, soltar e retirar também o saco exterior. Deixar o
pássaro secar novamente (parte de dentro). Lixar a
superfície do pássaro com papel de lixa fino. Para pintar,
aplicar tinta acrílica quase seca com uma esponja
grossa por todo o pássaro ou apenas em alguns pontos.

5
Com um pincel de ponta fina, aplicar tinta escura nos
buracos dos olhos. Depois de a tinta secar, aplicar
várias camadas de verniz mate em todo o pássaro.

6
Dica:
Estas aves encantadoras também podem servir de
pombos-correio: basta fazer um pequeno corte
transversal no bico do pássaro já endurecido, usando
uma faca de cozinha
e colocar um mini-envelope entre as duas partes do
bico. O envelope pode ser usado para transmitir
felicitações ou mensagens. Os pássaros também podem
servir para decorar mesas, segurando pequenos
papelinhos como marcadores de lugar.

Resumo do material

Material necessário!
Produto

N.º art.

Quantidade

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® 8704 Verniz brilhante - Blister Contém um frasco de verniz
brilhante base aquosa, 35 ml

8704 01 BK

1

Lumocolor® permanent pen 318 Caneta universal permanente F Single black

318-9

1

Também necessita:
7 saquinhos de plástico, fita crepe (fita adesiva removível), recipiente com abertura estreita, por
exemplo, um copo de beber, tinta acrílica em rosa ou azul claro, esponja para aplicar a tinta,
pincel de ponta fina para os olhos, pincel para envernizar
,

