
Saudações de Natal com hand lettering

Especialmente no período que antecede o Natal, nasce em nós um agradável desejo de criar. Hand lettering é a
última tendência para mentes criativas.

Os motivos nos modelos de texto são muito fáceis de copiar. Seja um design tradicional em vermelho, branco e
dourado ou em modernas cores fluorescentes - acrescentando botões e estrelas de FIMO os cartões de Natal

transformam-se em pequenas obras de arte e garantem alegria à época festiva - não apenas enquanto os faz, mas
também quando os entrega!

25 MIN

Instruções passo a passo

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


Primeiro, corte o modelo do cartão ao longo da linha a
cinzento e faça um sombreado na parte detrás com um
lápis macio (Lumograph 5B). Mantenha o lápis o mais
plano possível no papel.
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Coloque o modelo com o lado sombreado para baixo
sobre o cartão ou a cartolina. Repasse o motivo com um
lápis afiado (Lumograph HB) para transferir ao cartão.

Dica: Fixe o modelo com clipes no cartão para que não
saia do lugar. Também pode utilizar papel carbono para
a transferência do motivo.
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Pinte o texto com o marcador metálico prateado. De
seguida, repasse o contorno de cada letra na parte
inferior e à direita com a caneta de ponta de fibra triplus
color preta. Isso irá criar um efeito 3D interessante. Pinte
as estrelas em rosa fluorescente brilhante.
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Para as estrelas e botões, amasse uma quantidade
adequada de FIMO e prima na forma de silicone. Corte
os restos de material com uma faca lisa. Leve as peças
na forma a endurecer no forno a 110°C por 30 minutos.

Dica: Se quiser criar mais motivos, os botões podem ser
retirados do molde de silicone e endurecidos sem o
mesmo.
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Uma vez arrefecidos, os motivos são fáceis de remover
dobrando um pouco o molde.

Repita o procedimento para fazer quantos botões e
estrelas desejar.
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Cole as estrelas de FIMO nas posições marcadas no
cartão. Faça os furos para coser os botões com uma
agulha de perfuração (grossa) ou com uma recarga de
caneta esferográfica vazia. “Costure” os botões com fios
coloridos de ráfia, lã ou cordão de prata e faça um nó
nas pontas na parte detrás.
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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
cherry red

8020-26 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single
tropical green

8020-53 1

FIMO  effect 8020 Massa de modelar que endurece ao forno, bloco
standard - Single glitter colour white

8020-052 1

FIMO  8700 22 Termómetro para forno - Blister 8700 22 1

STAEDTLER  8323 Marcador metálico - Blister Contém 5 marcadores
metálicos, cores: ouro e prata, rosa, azul e verde

8323-S BK5 1

Também necessita:

superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), cartolina A5 branca ou colorida, cordão dourado
ou fio de lã ou rafia fina e de cor similar, pequena faca de lâmina lisa, clipes de papel, cola

p.ex. Pattex
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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-effect/fimo-effect-8020-massa-de-modelar-que-endurece-ao-forno-bloco-standard-m8010-8020-effect/
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/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/marcadores/marcadores-met-licos/staedtler-8323-marcador-met-lico-8323-s-bk5/

