
Suporte de vela Hygge

A forma mais simples de dizer adeus ao stress! 
O mundo em que vivemos parece estar cada vez mais frenético. "Hygge" serve para equilibrar o stress do dia a dia:
deixe as preocupações de lado por instantes, viva o momento e encontre de novo um equilíbrio. É fácil de fazer com
um suporte de vela Hygge feito por si em massa FIMO soft. Com o aspeto de tricô cria, num ápice, uma atmosfera

acolhedora à luz das velas.

30 MIN

Tutorial passo a passo

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


Enrole quatro cordões com 5 mm de espessura a partir
de 2 blocos de massa de modelar FIMO soft, um em
dolphin grey e outro em branco.
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Torça dois cordões da mesma cor um em volta do outro
no sentido dos ponteiros do relógio.
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Faça o mesmo com os outros dois cordões, desta vez
no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
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Agora estenda os dois cordões torcidos um ao lado do
outro e pressione para unir e criar o aspeto de malha de
tricô.
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Coloque as tiras de tricô a toda a volta do suporte de
vela e pressione, com as tiras brancas na parte de cima
e as tiras cinzentas na parte de baixo.

Corte o excesso.
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Leve o suporte de vela a endurecer durante 30 minutos
num forno pré-aquecido a 110° C / 230° F com calor
de cima e de baixo. Utilize um termómetro próprio para
forno para assegurar que a temperatura se mantém
constante nos 110° C / 230° F.

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.
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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 dolphin
grey

8020-80 1

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

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

8700 04 1

FIMO  8700 22 Termómetro para forno - Blister 8700 22 1

Também necessita:

superfície de trabalho macia (vidro ou cerâmica), suporte de vela redondo
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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-8700-04-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-8700-22-term-metro-para-forno-8700-22/

