
Selva Urbana: bandeja de estilo botânico em forma de folha de
Monstera

Leva a selva até tua casa! 
As folhas de Monstera tropical, também conhecida como costela-de-adão, são uma das grandes tendências do
momento e na forma de uma bela bandeja com efeito marmorizado poderão ajudar a manter a tua secretária
organizada, sendo ideais para guardar pequenos objetos do dia a dia, mas também como "guarda-jóias" para

colares, anéis e afins.
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Um artigo de Lisa Tihanyi

Instruções passo a passo

Para uma bandeja com efeito marmorizado, forma um
cordão com um bloco de FIMO soft em white e outro
com um bloco de FIMO soft em emerald.
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Entrança os dois cordões e forma um cordão mais
longo.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/descobrir/lisa-tihanyi/


Agora usa o cordão para fazer uma bola
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e, em seguida, volta a formar um cordão. Repete estes
passos até surgir um padrão de mármore atrativo.
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Agora podes desenrolar a bola com o roll-on acrílico até
teres uma placa com cerca de 0,5 cm de espessura.  
Dica: É mais fácil desenrolar a placa de massa FIMO
diretamente sobre papel vegetal, pois será também mais
fácil de soltar posteriormente.
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Imprime e recorta os moldes das folhas, coloca-os sobre
a placa de FIMO e corta com a ajuda de uma faca. 
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Com os restos de FIMO com efeito marmorizado, forma
um cordão muito fino, que será a nervura central e maior
da folha de Monstera. Coloca a nervura no cento da
folha e pressiona-a um pouco.
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Com a ferramenta de modelagem, podes traçar várias
nervuras mais pequenas na folha de Monstera,
começando sempre a partir da nervura central.
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Em seguida, solta a folha do papel vegetal e pousa-a
virada ao contrário sobre uma taça própria para ir ao
forno e virada também ao contrário. Assim,
conseguimos criar uma bela curvatura na bandeja ao
endurecê-la no forno. 
Agora basta endurecer a bandeja com a forma de folha,
juntamente com a taça de ir ao forno, durante 30
minutos a 110 graus e, no final, deixá-la arrefecer sem a
retirar de cima da taça. 
Quando tudo tiver arrefecido, podes soltar a bandeja em
FIMO com a forma de folha de Monstera da taça e já
está pronta!
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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 8020-0 1

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

8020-56 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

Também necessita:

superfície de trabalho macia (vidro ou cerâmica), molde, faca afiada, papel vegetal, taça em
metal ou cerâmica para ir ao forno com aprox.12 cm de diâmetro (p. ex., IKEA BLANDA)
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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-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/

