
Postais de Natal em massa FIMO

Este Natal, surpreende os teus amigos e familiares com um postal feito por ti. 
Basta recortar a forma que preferires e modelá-la em massa FIMO.

Instruções passo a passo

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


Primeiro, recortar o molde de papel pretendido para a
estrela, a bola ou a árvore de Natal.
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Além disso, recortar a moldura para o postal.
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Formar uma bola com metade de um bloco de FIMO soft
em vermelho Natal e, depois, desenrolar com o roll-on
acrílico.

Coloca o molde em cima da massa FIMO e recorta-o
com o cortador ao longo dos contornos.

Os rebordos podem ser alisados com os dedos e
arredondados um pouco. Repetir os passos com a
massa FIMO effect em Metallic Gold para a armação.
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Com a lâmina flexível é mais fácil fazer a forma
arredondada.

Para criar um efeito ziguezague, cortar o círculo várias
vezes com a ferramenta de corte ondulada.

4



Com uma esponja grande de uso doméstico, é possível
criar facilmente texturas na massa FIMO.

Para isso, basta bater suavemente com a esponja seca
na massa FIMO e o padrão fica gravado na massa ainda
macia.
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Levar a decoração em massa FIMO ao forno durante 30
minutos a 110 ºC para endurecer. Deixar arrefecer e
retirar do tabuleiro com uma esteca ou uma lâmina
rígida.

Agora, posicionar todas as peças de massa FIMO num
postal. A esteca pode ser usada para não danificar as
peças.
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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 8020-2 P 1

FIMO  8700 04 Lâminas - Blister Contém 1 lâmina rígida, 1 flexivel e 1
serrilhada

8700 04 1

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

8711 1

Também necessita:

Superfície de trabalho macia, faca de cozinha, cartão fino, régua, tesoura, tabuleiro de ir ao
forno, papel vegetal e esponja

®

®

®

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-8700-04-l-minas-8700-04/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-professional/fimo-8711-kit-de-estecas-pl-sticas-8711/

