Polymer Slab - brincos com design de melancia

6 0 M IN

A melancia é um fruto doce típico do verão, que além de ter um sabor fantástico, também se enquadra na área da
moda. Estes brincos de melancia em massa FIMO com gradiente de cores e a técnica Slab são fáceis e rápidos de
fazer e, graças ao fundo branco, ficam bem com qualquer estilo.

Instruções passo a passo

1
Para o rolinho de melancia, precisas de uma barra de
FIMO soft em cherry red e 2 barras de FIMO effect em
branco translúcido. Vais criar um gradiente de cores com
base nestas duas tonalidades. Desenrola uma tira de
cada cor com o roll-on acrílico. Une as tiras pelo lado
mais longo de modo a ficarem ligeiramente sobrepostas.
Passa o roll-on acrílico por cima.

2
Agora dobra as tiras de duas cores sobre si mesmas.
Certifica-te de que o branco fica em cima do branco e o
vermelho fica em cima do vermelho. Passa agora o rollon acrílico por cima desta tira. Repete estes passos
várias vezes até surgir um gradiente de cor uniforme e
suave de vermelho até branco.

3
A seguir faz um rolo com a tira. Começa pelo lado
vermelho e enrola a tira até ao lado branco, apertando-a
muito bem.

4
Seguindo o mesmo princípio, cria um gradiente de cor
de verde até branco translúcido.

5
Agora enrola a tira com o gradiente verde em volta do
rolo vermelho/branco que fizeste anteriormente, mas
começa pelo lado branco e termina no verde. Usa as
mãos para tornar mais longo e mais fino este rolo que
acabaste de criar, até ter aprox. 8 cm de comprimento.

6
Usa uma faca afiada ou uma lâmina para cortar fatias
finas. Desenrola 3 barras de FIMO effect em branco
translúcido com o roll-on acrílico até formares uma placa
fina e depois coloca-a sobre papel vegetal. Distribui as
fatias de melancia pela placa de FIMO branca e
pressiona-as ligeiramente.

7
Forma um cordão fino com um pouco de massa FIMO
soft em preto. Corta pequenos pedacinhos e molda-os
com forma de gota para servirem de sementes da
melancia. Distribui as sementes pelo meio das fatias de
melancia e pressiona ligeiramente com o dedo.

8
Agora usa um cortante redondo e um cortante oval para
recortar as formas dos brincos. Retira a massa em
excesso. Em seguida, usa uma agulha para fazer os
furos para os pendentes. Leva agora todas as peças a
endurecer ao forno a 110 ºC com calor de cima e de
baixo, durante 30 minutos, bem assentes em papel
vegetal.

9
Deixa tudo arrefecer bem e, depois, une os elementos
usando um alicate de bijutaria e os pendentes.

10
Por último, aplica as bases na parte de trás dos brincos
com cola rápida. E os teus brincos tropicais já estão
prontos!

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 cherry
red

8020-26

1

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

8020-50

1

FIMO® effect 8020 Massa de modelar que endurece ao forno, bloco
standard - Single translucent

8020-014

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, pendentes para brincos, alicate de bijutaria, cortante oval, faca
afiada ou bisturi, cola rápida, papel vegetal
,

