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Instruções passo a passo

Corta aprox. um pedaço de meio bloco de FIMO em
branco com cerca de 1 cm de largura e um pedaço de
meio bloco de massa FIMO em amarelo com aprox. 0,2
cm de largura. Mistura as cores e forma cinco bolas com
aproximadamente o mesmo tamanho. A seguir, pega
num pedaço de meio bloco de FIMO em verde com 1 cm
de largura e um pequeno pedaço de massa FIMO em
castanho com 0,1 cm de largura, mistura-os e forma três
bolas do mesmo tamanho.
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Corta todas as bolas a meio, mistura metades de bolas
verdes com metades de bolas amarelas, divide-as a
meio e mistura com a seguinte metade de bola amarela. 

Corta-as novamente a meio e mistura até terminar,
divide a última bola também ao meio e mistura com
duas metades de verde, ou seja, obtendo uma bola
verde. Corta esta bola ao meio, mistura com meia bola
verde, corta-a ao meio e mistura com a última bola
inteira em verde para criar um bonito gradiente de cores.
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Forma um pequeno cilindro com a primeira da bola
amarela, para que, depois, as cores possam ser
enroladas em camadas. 

Começa com o amarelo mais claro e vai até ao verde
mais escuro, desenrolando cada cor muito fina, com
aprox. 1 mm ou menos, em volta do cilindro. Quando
todas as cores estiverem enroladas à volta do cilindro,
enrola-o de forma a ficar um pouco mais fino, conforme
o tamanho do abacate que se pretende - aqui são cerca
de 2 cm. 

Corta cerca de 2 cm do rolo de abacate e comprime
cuidadosamente as extremidades em direção ao centro,
até formar uma bola verde. Forma uma ponta redonda
entre ambas as laterais comprimidas até teres uma
forma de abacate.

3

Põe os abacates de parte para “arrefecer” do calor das
mãos, de modo a não ficarem tão comprimidos ao
serem cortados. Também podem ser colocados no
congelador por breves instantes, para jogar pelo seguro.
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Enquanto os abacates arrefecem, mistura 1 cm de verde
e aprox. 0,2 cm de castanho para a casca do abacate. 

Para o caroço do abacate, mistura aprox. 2 mm de
castanho e aprox. 2 mm de amarelo e divide em 3
partes. Mistura uma parte com aprox. 2 mm em amarelo,
outra parte com aprox. 2 mm amarelo e aprox. 2 mm em
branco. Enrola estas três cores para formarem cordões
de tamanho igual e entrelaça-os e enrola-os até obteres
uma bonita textura para o caroço do abacate.
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Corta o abacate ao meio com a lâmina, endireitando
ligeiramente a forma e, com um objeto redondo,
pressiona cuidadosamente o orifício para o caroço do
abacate. Para que a superfície fique novamente plana,
coloca-a sobre a superfície de trabalho e pressiona um
pouco e, se necessário, ajusta novamente o orifício para
o caroço. As metades estão bem ajustadas uma à
outra? Nesse caso, coloca-as no forno a 110 °C durante
10 minutos.
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Desenrola o castanho para a casca do abacate de modo
a ficar bem fino e pressiona as metades do abacate uma
contra a outra. Recorta a massa FIMO em excesso com
a lâmina. Agora pega na toalha e pressiona firmemente
em volta do abacate até obteres uma textura bonita.
Recorta novamente a massa FIMO em excesso. 

Em seguida, corta uma pequena parte do rolo do caroço
do abacate e forma uma pequena bola. Pressiona-o
cuidadosamente para dentro de uma das metades do
abacate e deixa o abacate endurecer durante 30 min. no
forno pré-aquecido a 110 °C.
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Quando tudo tiver arrefecido, utiliza a esponja
novamente para eliminar irregularidades da superfície e
para arredondar as arestas de corte da casca. Aplica
verniz brilhante, deixa secar e aplica os ilhós.E já está!
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Resumo do material





Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single
white

8020-0 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single sun
yellow

8020-16 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single
apple green

8020-50 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single
chocolate

8020-75 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  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  8703 Verniz brilhante - Blister contendo 1 frasco, 10 ml, com
pincel na tampa

8703 01 BK 1

Também necessita:

Objeto com arredondamento para o caroço do abacate, toalha, alfinete, ilhós, aro de porta-
chaves
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8020/
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/
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/acess-rios-fimo/acabamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8703-verniz-brilhante-8703-01-bk/

