
Pendente com borlas de FIMO leather-effect

Este pendente com borlas feito de FIMO leather-effect é uma ideia estupenda para dar de presente. 
O material torna-se flexível após o endurecimento, permitindo decorar com borlas estupendas. As cores frescas de
verão deste acessório transmitem muita alegria e pode ser utilizado como porta-chaves ou pendente para o bolso.

30 MIN

Instrução passo a passo

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


Abra um bloco de FIMO leather-effect de cada cor
melancia e baga com o roll-on acrílico ou na máquina
para massa de modelar no nível 6, obtendo uma placa
uniforme e fina de cerca de 1 a 2 mm de espessura.

Dica: o efeito de couro pode ser ainda mais ressaltado
se mover delicadamente a placa de FIMO, depois de
aberta, com as mãos, dando uma leve esticadinha.

1

Coloque as placas de FIMO leather-effect sobre papel
vegetal e corte um retângulo o mais exato possível de
6,5 x 12 cm de tamanho com uma lâmina.

2

Forme uma bola de uma porção de FIMO leather-effect
amarelo açafrão.

3

Forme um cordão gordo com uma porção de FIMO
leather-effect oliva e corte uma peça de cerca de 1,5 cm
de comprimento.
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Enfie a bola amarela e a peça intermédia verde numa
agulha de perfuração e pendure-a numa chávena para
que as peças fiquem suspensas no ar. Deste modo,
impede-se marcas de pressão durante o endurecimento.

Agora coloque as placas sobre papel vegetal junto com
as peças penduradas na chávena e leve a endurecer no
forno preaquecido a 130°C com calor superior/inferior
por 30 minutos.

Deixe arrefecer.

5

Para as borlas, vire as placas endurecidas pelo reverso.

Marque uma linha com um lápis a 1 cm de distância da
borda.

6

Corte com uma tesoura franjas finas de cerca de 2 mm
de largura até à linha feita a lápis. Faça a mesma coisa
com a placa de cor de baga.

7

Aplique cola instantânea na borda superior da placa de
FIMO leather-effect e enrole o mais apertado possível.  
Assegure-se de que o lado mais bonito fique para baixo
ou para fora. 
Segure a borla brevemente, até a cola secar e ficar
firme.
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Enfie o mosquetão num cordel de 40 cm de
comprimento e desloque-o até o meio. Dobre o cordel
pela metade e enfie primeiro a bola e depois a peça
intermédia pelo cordel duplo.

Faça um nó depois de cada peça para as fixar. Em
seguida, enfie cada borla por apenas um dos cordéis.
Faça um nó triplo e corte a extremidade do cordel.
Empurre os nós para o interior das borlas para que
fiquem ocultos.

Pronto!
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Material necessário



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  leather-effect 8010 Massa de modelar de endurecer no forno - 8010-109 1

FIMO  leather-effect 8010 Massa de modelar de endurecer no forno - 8010-519 1

FIMO  leather-effect 8010 Massa de modelar de endurecer no forno - 8010-249 1

FIMO  leather-effect 8010 Massa de modelar de endurecer no forno - 8010-229 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  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

FIMO  8700 22 Termómetro para forno - Blister 8700 22 1

Noris  120 Lápis - Single HB 120-2 1

Também necessita:

Superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), régua, tesoura, lápis, cola instantânea, cordel
de algodão cor-de-rosa, mosquetão
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8010/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8010/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8010/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8010/
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-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/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/acess-rios-fimo/acabamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-para-forno-8700-22/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/l-pis/noris-120-l-pis-m120/

