
Suporte para jarras DYI em FIMOair granite

Adoras flores e a natureza? Então, de certeza que gostas de embelezar a tua casa com plantas de todos os tipos.
Este projeto DYI dá uma nova casa às tuas flores favoritas. O suporte para jarras em FIMOair granite não só é útil,

como também cria uma estética harmoniosa com o seu design natural.
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Instruções passo a passo

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


Desenrola um bloco de FIMOair em granite com o roll-on
acrílico, em cima de um pedaço de papel vegetal, até
teres uma placa com cerca de 6 mm de espessura. 

Dica: Para obteres uma espessura uniforme, podes
colocar um lápis ou uma tira de cartão de aprox. 5 mm
de cada lado da massa que vais desenrolar. Assim, o
roll-on acrílico passa por cima dos lápis ou da tira de
cartão, distribuindo a massa FIMOair granite de modo
uniforme.
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Usa um cortante redondo grande e outro pequeno e
recorta as formas. O cortante pequeno deve ter
aproximadamente o tamanho do teu tubo de ensaio. 

Dica: Primeiro, posiciona os dois cortantes e certifica-te
de que o mais pequeno fica centrado. Em seguida,
podes recortar ambos com cuidado.
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Deixa o suporte para jarras secar tal como está durante
pelo menos 24 horas à temperatura ambiente.

Dica: Deixa o tubo de ensaio na massa FIMO durante a
secagem. Assim, mais tarde, irá aguentar-se bem no
suporte.
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E o teu suporte para jarras está pronto. Podes repetir
este processo com mais cortantes de outras formas e
tamanhos. Não há limites para a tua criatividade!
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Resumo do material

Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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

8700 04 1

Também necessita:

Papel vegetal, 2 lápis de cor finos (hexagonais) como espaçadores ou tiras de cartão de aprox.
5 mm de espessura, taça com água para humedecer os dedos, cortante redondo grande,

cortante redondo pequeno do tamanho do tubo de ensaio, tubo de ensaio

®

®

®

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/fimo-professional/fimo-8700-04-l-minas-8700-04/

