
Pendentes coloridos para as tuas decorações de Páscoa em
FIMOair light

Procuras uma ideia de decoração colorida para a Páscoa? Nós temos a sugestão criativa perfeita para ti. A massa
de modelar FIMOair light, que seca ao ar, pode ser tingida facilmente com um pouco de tinta acrílica nas cores que

preferires. Com alguns cortantes, poderás fazer pendentes decorativos amorosos, sejam coelhinhos ou ovos de
Páscoa ou mesmo cenouras: não há limites para a tua criatividade! Cria vários pendentes coloridos com as cores e
os motivos que quiseres. Não só ficam fabulosos pendurados num raminho de Páscoa, como também são perfeitos

para decoração de mesa!
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https://www.staedtler.com/pt/pt/


Vídeo tutorial

Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO air light 8131 Massa de modelar de secagem ao ar ou no
microondas - Produto simples, branco, 250 g

8131-0 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

  - 8700 09 1

STAEDTLER  8500 Tinta acrílica - 8500 C12 1

Também necessita:

diferentes cortantes temáticos da Páscoa, luvas de borracha, fita para presentes, papel
vegetal, superfície de trabalho macia

®

®

®

Instruções passo a passo

Divide o bloco de FIMOair light em aprox. 5-6 partes do
mesmo tamanho, dependendo de quantas cores
quiseres misturar. 

Agora, pega num pouco de tinta acrílica numa cor à tua
escolha e, com as luvas de borracha postas, amassa a
tinta juntamente com a massa FIMOair light até esta
ficar completamente tingida. Repete este procedimento
com todas as cores.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimoair/fimoair-light-8131-massa-de-modelar-de-secagem-ao-ar-ou-no-microondas-m8131/
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/acess-rios-fimo/formas-fimo/8700-09/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/acr-licos-e-aguarelas/staedtler-8500-tinta-acr-lica-8500-c12/


Desenrola agora as cores individuais de FIMOair light
até teres uma placa com cerca de 0,5 cm de espessura
e, depois, recorta todas as formas que quiseres. Podes
usar o conjunto de carimbos para estampar frases como
"Happy Easter" na massa FIMOair light ou podes
recortar um coração no ovo, usando um cortante
pequeno com formato de coração. 

Dica: Para que, mais tarde, as formas não fiquem
arqueadas, não desenroles a massa FIMOair light
demasiado fina!
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Agora, faz um pequeno orifício em todas as formas que
recortaste para poderem ser penduradas com fita de
presente ou cordel depois de secarem. Quando
estiveres satisfeito(a) com o resultado, deixa as formas
secarem durante pelo menos 24 horas ao ar, à
temperatura ambiente.

Dica: Para evitar que as formas arqueiem enquanto
secam, vira-as pelo menos a cada 2-4 horas no início do
processo de secagem.
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Quando as formas estiverem secas, só tens de enfiar o
cordel no furo e dar um nó. 
  
E os teus fabulosos pendentes decorativos para a
Páscoa já estão prontos!
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