
“Pin” de montanha DIY em massa FIMO

Um artigo de Kamilla (@minischmidtblog)

40 MIN

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


Instruções passo a passo

Amassar aprox. 1 cm de meio bloco de FIMO soft em
branco. Amassar aprox. 1 cm do meio bloco de FIMO
effect em granito e aprox. 0,3 cm do meio bloco de
FIMO soft em preto.
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Enrolar ambas as cores de modo a formarem cordões
curtos, pressionar uma contra a outra e desenrolar.
Dobrar a superfície a meio, ligeiramente desalinhada
nas cores nas primeiras 2-3 vezes. Pressionar os lados
de modo a ficarem retos e desenrolar novamente.
Repetir este processo cerca de 30 vezes até obter um
gradiente de cores atrativo.
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Pressionar a massa FIMO com cuidado e dividir a meio
até formar um retângulo. A partir dos dois blocos, formar
um triângulo semelhante a uma montanha.
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Colocar os triângulos nas caricas, pois isso permite fixá-
las melhor para trabalhar sem danificar os detalhes. 

Primeiro, cortar a face traseira da montanha com a
lâmina formando uma superfície reta, depois cortar
outras superfícies do triângulo a gosto até formar uma
bonita montanha poliédrica. Repetir o procedimento no
segundo triângulo e levar ambas as montanhas ao forno
durante 10 min. a 110 °C, em cima das caricas.
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Misturar os restos de massa das duas montanhas até
obter um tom cinza claro e, juntamente com a massa
FIMO em branco, formar novamente um retângulo com
um gradiente de cores, tal como nos passos 2-3.
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Soltar as montanhas das caricas. Pressionar o triângulo
feito no passo 5 sobre uma das montanhas. Com a
lâmina, nivelar a face traseira e o fundo e, com cuidado,
voltar a cortar as superfícies que entender. Aquecer no
formo durante 10 min. a 110 °C. 

Em seguida, usar uma esponja para alisar e arredondar
um pouco as superfícies e os bordos da primeira
montanha.

6

Para fixar o “pin” na primeira montanha, formar uma
pequena bola com massa FIMO e pressionar sobre a
parte de trás. Empurrar o “pin” para dentro e, com a
ferramenta plana, pressionar os bordos cuidadosamente
até ao meio do “pin” para que este fique completamente
envolvido na massa FIMO.
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Trabalhar a “montanha dupla” também com a esponja. 

Para fixar aí o alfinete, formar duas bolas em massa
FIMO. Pressionar a primeira sobre a parte de trás da
montanha e pressionar o alfinete no centro do círculo.
Formar um círculo com a segunda bola e pressioná-la
sobre a primeira. Trabalhar os bordos com a ferramenta
plana até ficarem bem arredondados. Levar as
montanhas a endurecer ao forno a 110 °C durante 30
min.

8

Quando as montanhas tiverem arrefecido, aplicar verniz
brilhante. 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

  - Single stone colour granite 8020-803 1

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

8020-9 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:

Ferramenta de modelagem de cabeça plana (em borracha), 2 caricas, alfinete ou “pin”
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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-effect/m8020-stone/
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/
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/acabamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8700-08-kit-grind-n-polish-8700-08/
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/

