Porta-velas para decorar a mesa festiva de verão

2 0 M IN

Com este porta-velas fácil e rápido de fazer de FIMOair light, a sua mesa irá deslumbrar pelo bom gosto em ocasiões
especiais e festas. Cubra boiões de vidro comuns com FIMOair light, corte formas ao seu gosto e deixe secar. Criar
bonitas decorações para uma mesa festiva ou de verão é muito fácil.

Instruções passo a passo

1
Corte uma tira de aprox. 8 cm de largura de FIMOair
light e abra uma placa de 4 mm de espessura com o rollon acrílico sobre uma superfície de vidro.
Dica: Coloque uma folha de papel vegetal entre a
superfície de vidro e o FIMOair light. Será mais fácil de
levantar a placa de FIMO quando necessitar.

2
Corte reto as bordas com a faca de cozinha afiada para
obter um retângulo grande.

3
Solte a placa de FIMOair light com cuidado da superfície
de vidro. Comece a colocar o lado mais comprido na
borda superior do boião e, pouco a pouco, por todo o
boião, ajeitando bem. Prima com cuidado.
Dica: Os trabalhos começados e restos de material
podem ser guardados hermeticamente em bolsas de
plástico ou num recipiente hermético, por exemplo de
plástico ou vidro.

4
Na junção lateral das duas extremidades, corte o
FIMOair light em excesso para que fiquem justapostos e
não sobrepostos. Alise bem a junção das extremidades
até desaparecer a linha de união. Corte o FIMOair light
em excesso na base do boião com a faca de cozinha.
Com um pouco de água e uma esteca de modelagem,
alise quaisquer irregularidades que encontrar.

5
Corte círculos pequenos com as tampas de caneta de
diferentes diâmetros. Retire as formas cortadas com
uma agulha de perfuração para deixar passar a luz da
vela. Se ainda ficar algum resto de FIMO no vidro, raspe
com a agulha de perfuração. Também pode cortar
figuras diferentes com os cortadores de formas de FIMO
ou fazer desenhos livres com a agulha de perfuração.
Por último, deixe os boiões secarem ao ar durante toda
a noite. Agora pode colocar os bonitos porta-velas para
decorar a mesa com uma vela pequena no interior.

Lista de Materiais

Material necessário!
Produto

N.º art.

Quantidade

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® 8712 20 Agulhas penetrantes para perfurar contas - Blister contendo
50 pinos

8712 20

1

FIMO® 8724 03 Cortadores de formas - Conjunto Contém 6 cortadores
metálicos de diferentes motivos

8724 03

1

FIMO® 8711 Kit de estecas plásticas - Etui contendo kit de estecas
plásticas FIMO com 4 peças

8711

1

Também necessita:
copos pequenos para as velas luminárias, neste caso: boiões de conserva com forma de tulipa,
1 faca de cozinha afiada, tampas de caneta de diferentes diâmetros
,

