
Pulseira artesanal em cores fluorescentes e vibrantes

Esta pulseira é um adorno ideal para chamar a primavera. 
As cores fluorescentes vibrantes chamam a atenção e estão na moda. Estas pulseiras ficam sempre bem, seja para

ti, como presente ou para dar a amigos como pulseiras da amizade.

Instruções passo a passo

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


Corta meia barra de massa FIMO effect em neon pink e
forma um rolo. Agora, corta 5 pedaços
aproximadamente do mesmo tamanho.

Dica: Os trabalhos por terminar e as sobras de material
devem ser protegidos da luz solar e do calor e podem
ser armazenados num frasco fechado ou em película
aderente, ficando protegidos também do pó e da
sujidade.

1

Coloca os pedaços no acessório de formar pérolas e
desloca-os de um lado para o outro, de modo a fazer
bolas.

2

Usa uma agulha penetrante para pérolas para furar as
bolas e pendura-as sobre uma taça própria para ir ao
forno.

3

Para as bolas mais claras, mistura uma barra e meia de
massa FIMO effect metálico em mother-of-pearl com
meia barra de FIMO effect em neon pink.

4



Forma uma pequena salsicha, torce-a e volta a amassar.
Repete este processo até conseguires criar um tom
uniforme.

5

Agora forma uma salsicha e divide-a em 4 partes
aproximadamente do mesmo tamanho.

6

A seguir, divide cada parte em 5 pedaços, também com
o mesmo tamanho. No final, deverás ter então 20
pérolas (4x5), o suficiente para fazer uma pulseira.

7

Volta a usar o acessório para formar pérolas para
transformar os pequenos pedaços de massa FIMO em
bolinhas. Em seguida, volta a fazer furos, enfia as
bolinhas na agulha penetrante para pérolas e volta a
pendurá-las sobre uma taça.
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Agora leva as pérolas penduradas sobre a taça a
endurecer no forno durante 30 minutos a 110 ºC.

9

Deixa as pérolas já endurecidas arrefecerem bem e,
depois, aplica verniz brilhante FIMO. Em seguida, deixa
secar bem!

10

Depois disso, já podes enfiar as pérolas no fio elástico.
Podes contar com cerca de 20 pérolas por cada volta da
pulseira. No final, não te esqueças de dar um nó no fio
elástico, puxando bem.
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

  - 8010-201 1

FIMO  8712 Acessórios para formar pérolas e contas - Conjunto
contendo bead roller, 3 formatos de pérolas diferentes: bicone (11 x 11
mm), oval (8 x 16 mm) e redonda (11 mm), inclui folheto detalhado

8712 1

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

8712 20 1

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

8700 04 1

FIMO  8703 Verniz brilhante - Blister contendo 1 frasco, 10 ml, com
pincel na tampa

8703 01 BK 1

Também necessita:

Superfície de trabalho macia (vidro ou cerâmica), taça (própria para ir ao forno), fio elástico
para pérolas ou contas

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-effect/m8010-neon/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/acess-rios-fimo/acess-rios-de-bijuteria-fimo/fimo-8712-acess-rios-para-formar-p-rolas-e-contas-8712/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/acess-rios-fimo/acess-rios-de-bijuteria-fimo/fimo-8712-20-agulhas-penetrantes-para-perfurar-contas-8712-20/
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/acess-rios-fimo/acabamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8703-verniz-brilhante-8703-01-bk/

