
Puxadores de móveis renovados

Upcycling está na moda!

Os puxadores de móveis antigos ou simples podem ser renovados de maneira fácil e rápida com uma camada de
FIMO. Com cores brilhantes e designs alegres, estes puxadores de móveis são perfeitos para acrescentar um toque

de bem-estar a qualquer casa, deixando-a mais moderna.

20 MIN

Instruções passo a passo

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


Com um bloco de FIMO soft ou FIMO effect pode-se
forrar dois ou três puxadores, dependendo do tamanho.
Abra com o roll-on acrílico a massa de modelar da cor
escolhida e depois passe pela máquina para massa de
modelar no nível 1. Fazendo assim, a placa de FIMO
fica bem lisa e uniforme.
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Para o padrão listrado, em espiral ou com ornamento,
enrole com as mãos um pedacinho de massa de
modelar de outra cor sobre a superfície de trabalho,
formando um rolinho fino e uniforme.

Coloque o rolinho na forma que desejar em espiral,
listrado ou como ornamento na placa de FIMO. Passe o
roll-on acrílico por cima com cuidado. Continue a rodar
até que a placa de FIMO esteja completamente lisa.
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Agora é hora de cobrir o puxador: coloque um copo de
cabeça para baixo na placa de FIMO e corte um círculo
de FIMO com a faca de cozinha ao longo do contorno do
copo. Remova o copo e retire os restos da massa de
modelar. Coloque o círculo de FIMO na parte superior
do puxador de forma centralizada e modele para baixo e
ao redor do puxador. Aperte os vincos formados em
volta e alise-os com o dedo ou uma esteca de
modelagem plana. Corte o excesso de FIMO em volta
da rosca na parte inferior do puxador. Para fazer um
tampo com forma de chapéu, não aperte os vincos de
FIMO, mas forme um efeito de onda na borda.
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Para o desenho de bolinhas, faça bolas minúsculas com
pedacinhos de FIMO, coloque no puxador coberto e
pressione com o dedo até ficarem planas. Corte as
pétalas de uma flor de uma placa de FIMO com a faca
de cozinha e colocá-las em círculo ao redor do puxador
coberto. Para o centro da flor, faça bolinhas minúsculas
de FIMO amarelo sol e coloque-as no centro do
puxador. Coloque os puxadores prontos de pé sobre
papel vegetal e leve a endurecer no forno a 110°C por
30 minutos. Deixe arrefecer e envernize. Os puxadores
prontos, feitos para combinar com os seus móveis,
podem agora ser aparafusados no armário e gavetas.
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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
white

8020-0 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single
pacific blue

8020-37 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single
lavender

8020-62 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single
raspberry

8020-22 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single sun
yellow

8020-16 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, rosa claro

8020-205 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

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

8711 1

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

8703 01 BK 1

Também necessita:

puxadores/asas antigos ou novos da loja de bricolagem (de cerâmica, porcelana, madeira ou
metal, resistentes ao calor, com diâmetro de, por ex. 27/32/35/39/44 mm), superfície de

trabalho lisa de cerâmica ou porcelana, copo (de aprox. 7 cm de diâmetro), papel vegetal,
tesoura e faca de cozinha
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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-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-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/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-professional/fimo-8711-kit-de-estecas-pl-sticas-8711/
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/

