
Pulseira festiva em tons pastel

As cores pastel trazem alegria à tua vida e ajudam a criar boa disposição.  
Para quê usar preto ou cinzento, se podes criar a pulseira perfeita para os teus looks com massa de modelar FIMO

effect em rosa suave, azul celeste ou verde refrescante? Esta pulseira artesanal em FIMO effect também é ideal
como presente entre melhores amigas.

30 MIN

Instruções passo a passo

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


Para as pérolas, enrolar cordões de FIMO com a mão
usando 3 barras de cada uma das cores de massa
FIMO effect. Os cordões deverão ter o diâmetro
aproximado do anel cortante.
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Agora enfia o cordão no anel cortante e recorta a massa
em excesso na abertura. Para fazer uma pérola é
preciso tanta massa FIMO quanto caiba no anel
cortante.
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Põe a massa FIMO que mediste no anel cortante no
acessório de formar pérolas. Coloca a tampa e move
ambas as partes para trás e para a frente até a pérola
estar do teu agrado.
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Faz um furo em todas as esferas, usando uma agulha
penetrante. Presta atenção para que os furos nas
pérolas sejam suficientemente grandes para, mais tarde,
enfiar no fio elástico. Agora enfia todas as pérolas numa
agulha penetrante e pousa a agulha sobre um recipiente
resistente ao calor, de modo a não amolgar ao
endurecer.

Leva as pérolas a endurecer, penduradas sobre um
copo ou uma taça, durante 30 minutos no forno pré-
aquecido, a 110 ºC, com calor de cima e de baixo.
Usa um termómetro de forno para garantir que a
temperatura se mantém constante, nos 110 ºC.

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.
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Depois de arrefecer, enfiar as pérolas, uma a uma, no fio
elástico.
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Por último, dar um nó bem apertado no fio elástico. E JÁ
ESTÁ!

Dica: Ornamento especial: se quiseres, podes tornar a
tua pulseira ainda mais bonita com um pequeno
pingente em lã. 
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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 pastel
colour vanilla

8020-105 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Produto
simples, rosa claro

8020-205 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Produto
simples, aqua

8020-305 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Produto
simples, menta

8020-505 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Produto
simples, lilás

8020-605 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single white 8020-0 1

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

8712 20 1

FIMO  8700 22 Termómetro para forno - Blister 8700 22 1

Também necessita:

Superfície de trabalho macia (vidro ou cerâmica), copo ou taça para ir ao forno, faca de
cozinha, fio elástico
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/acess-rios-fimo/acabamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-para-forno-8700-22/

