
Polymer Slab - brincos com design de ananás

O verão está a chegar - e tu, já entraste no espírito das férias? Faz os teus próprios brincos favoritos em massa
FIMO com a técnica Slab. Estes brincos tropicais com design de ananás combinam na perfeição com o teu look de

férias e fazem-te entrar de imediato no espírito descontraído do verão!

45 MIN

Instruções passo a passo

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


Desenrola um bloco de FIMO soft na cor limão com o
roll-on acrílico até teres uma placa fina. Recorta círculos
ou ovais irregulares com uma lâmina.
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Agora, usa o roll-on acrílico para desenrolar um bloco de
FIMO soft em hortelã-pimenta até teres uma placa fina,
que deve ser ligeiramente mais espessa do que a placa
amarela. Coloca-a sobre papel vegetal e distribui os
círculos amarelos pela placa em hortelã-pimenta. Passa
o roll-on acrílico por cima, fazendo uma leve pressão.
Usa uma agulha para desenhar uma estrutura de rede
no ananás. 
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Corta meia barra de FIMO soft em tangerina. Enrola-a
para formar alguns ramos muito finos e preenche os
entalhes da estrutura de rede no ananás. 
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Corta uma barra de FIMO soft em verde tropical e outra
em esmeralda e recorta-as em vários pedaços
pequenos com a lâmina. Mistura os pedaços nas duas
cores e amassa-os para formar uma bola. Presta
atenção para que as cores não se misturem
completamente, deixando visível um efeito de mármore.
Agora desenrola a bola com o roll-on acrílico até
formares uma placa fina e recorta as folhas com uma
lâmina.
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Usa uma agulha para colocar as folhas por cima do
ananás.
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Quando a decoração estiver do teu agrado, coloca um
pedaço de papel vegetal por cima, alisa um pouco e
passa o roll-on acrílico por cima, fazendo uma leve
pressão, para que todos os elementos fiquem bem
unidos, criando uma placa de FIMO uniforme.
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Agora faz pequenas ranhuras com a agulha por cima
das tiras cor de laranja. Faz o mesmo nas folhas verdes.

7

Usa um cortante redondo grande para recortar as
formas dos brincos. Agora recorta um circulo no meio
com um cortante redondo mais pequeno. E já tens os
brincos em forma de anel. Usa um cortante oval para
recortar mais formas. 
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Corta uma oval a meio. Aplica um pouco de FIMO liquid
num ponto dos teus brincos em forma de anel. Agora
cola uma metade de oval em cima, de modo a ficar um
pouco saliente em relação ao bordo. Posteriormente,
vais aplicar aí a base do brinco. 

Depois de montares os teus brincos ananás, leva-os a
endurecer ao forno a 110 ºC com calor de cima e de
baixo, durante 30 minutos, bem assentes em papel
vegetal.
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Deixa os brincos arrefecerem bem. Depois cola a base
na parte de trás do brinco com um pingo de cola rápida.
E já terminaste os teus brincos de verão alegres e
brilhantes com design de ananás!
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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
emerald

8020-56 1

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

8020-42 1

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

8020-39 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single lemon 8020-10 1

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

8020-53 1

FIMO  liquid 8050 Gel decorativo - Blister Contém 1 frasco de 50 ml. Inclui
instruções detalhadas

8050-00 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

Também necessita:

Agulha, bases para brincos, cortantes, faca afiada ou bisturi, cola rápida
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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-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-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-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-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-liquid-8050-gel-decorativo-m8050/
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/

