
Suporte para velas em massa FIMO ao estilo Japandi

Japandi: a estética desta nova tendência combina o minimalismo escandinavo e as linhas claras da cultura
habitacional japonesa. E é claro que as velas não podem faltar. Esta ideia de um projeto DYI para um suporte para
velas com padrão terrazo é divertida e vai ajudar-te a descontrair. O design é simples e as cores giram à volta do

castanho amadeirado e de tons “nude” suaves, irradiando calma e tranquilidade: características essenciais na
tendência Japandi que proporcionam aconchego, apesar do minimalismo.
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Instruções passo a passo

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


Corta duas barras das cores FIMO soft pretendidas e
usa o cortador para as cortar em vários
pedacinhos/confetes.
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Desenrola um bloco de FIMO soft em branco com o roll-
on acrílico até formares uma placa com cerca de 3 mm
de espessura e depois coloca-a sobre papel vegetal. 

Coloca uma grande quantidade de confetes sobre a
placa FIMO em branco, de forma irregular. A
sobreposição das cores cria um efeito particularmente
bonito.
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Passa o roll-on acrílico suavemente por cima, até os
confetes coloridos se unirem e fundirem com a placa
branca de FIMO. Isto é bastante mais fácil se colocares
um pedaço de papel vegetal em cima.
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Usa o cortante redondo grande para recortar um círculo
grande e remove a massa excedente. 

Amassa esses restos de massa, forma um cordão e,
com o roll-on acrílico, desenrola-o até teres uma tira
com aprox. 3 cm de largura. Agora coloca também
alguns confetes em cima desta tira de FIMO e passa o
roll-on acrílico por cima, exercendo uma ligeira pressão. 

Coloca a tira à volta do copo que será o teu suporte de
velas e pressiona a massa com cuidado contra o copo.
Recorta os bordos e alisa o ponto de união com a ajuda
de uma esteca. Pressionando levemente, rola o copo
para trás e para a frente sobre a superfície de trabalho,
de modo a que a massa FIMO fique bem unida ao vidro. 

Leva o círculo e o copo revestido com a massa a
endurecer durante 30 minutos a 110 °C/230 ºF no forno
pré-aquecido, com calor de cima e de baixo. Deixa
arrefecer tudo muito bem. 

Agora podes colocar uma pequena vela no suporte e
contemplar o seu brilho nesta obra de arte feita por ti.
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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 flesh 8020-43 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single sahara 8020-70 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single caramel 8020-7 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  8700 04 Lâminas - Blister Contém 1 lâmina rígida, 1 flexivel e 1
serrilhada

8700 04 1

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

8711 1

Também necessita:

Papel vegetal, copo para suporte de vela que possa ir ao forno (aprox. 5 cm de diâmetro),
cortante (aprox. 10 cm de diâmetro)
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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-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-8700-04-l-minas-8700-04/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-professional/fimo-8711-kit-de-estecas-pl-sticas-8711/

