
Porta-copos de folha de palmeira

Trendy Tropical - Sensações nos mares do sul com FIMO

Flamingo, ananás e cia… com acessórios e decoração tropicais feitos de FIMO o verão vem às nossas casas. Em
rosa brilhante, verde tropical ou amarelo radiante - uma mistura de cores com nuances exóticas que levanta o ânimo

e traz alegria. Seja para decorar a mesa na sua festa no jardim ou como etiqueta para uma prenda: estes bonitos
porta-copos darão um ar tropical ao ambiente e lembrarão as férias.

15 MIN

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


Um artigo de Lisa Tihanyi

Instruções passo a passo

Abra uma placa de aprox. 1 cm de espessura de FIMO
na cor da sua escolha com o roll-on acrílico.

Dica: Os trabalhos começados e restos de material
podem ser guardados num frasco com tampa de rosca
ou de forma hermética, por exemplo em filme plástico.
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Coloque a folha de palmeira sobre o FIMO. Passe o roll-
on acrílico sobre a folha para que a forma fique
impressa no FIMO.
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Corte um círculo com o cortador redondo, onde a
impressão da folha de palmeira esteja especialmente
bonita.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/descobrir/lisa-tihanyi/


Por fim, leve os porta-copos a endurecer no forno a
110°C por 30 minutos. Pronto!
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Lista de Materiais



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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

8020-53 1

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 - Produto
simples, menta

8020-505 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

Também necessita:

1 folha de palmeira ou samambaia, cortador redondo (diâmetro: 10 cm)
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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-professional/fimo-8700-05-roll-on-acr-lico-8700-05/

