
Trendy Tropical - Sensações nos mares do sul com FIMO

Flamingo, ananás e cia.… com acessórios e decoração tropicais feitos de FIMO o verão vem às nossas casas. Em
rosa brilhante, verde tropical ou amarelo radiante - uma mistura de cores com nuances exóticas que levanta o ânimo

e traz alegria. Seja para marcadores de mesa para a sua festa no jardim ou como pendente para um colar: este
bonito ananás dará um ar tropical ao ambiente e lembrará as férias.

25 MIN

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


Um artigo de Lisa Tihanyi

Instruções passo a passo

Forme uma bola com a metade de um bloco de FIMO
amarelo. Enrole a bola até obter uma forma cilíndrica - o
ananás deve ficar bem apoiado na base. 
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De seguida, enrole o ananás uma vez na diagonal ao
longo do cortador de legumes para obter o padrão típico.
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Utilize o alicate para cortar um pedaço de arame de
cerca de 15 cm. Torça duas vezes o final do arame com
o alicate.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/descobrir/lisa-tihanyi/


Introduza o arame no topo do ananás amarelo.
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De seguida, enrole o FIMO verde numa placa com o roll-
on acrílico. Utilize a faca para cortar três triângulos.
Agora coloque os triângulos ao redor do arame sobre o
ananás amarelo e dobre-os ligeiramente.
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Por fim, leve o ananás a endurecer no forno a 110°C por
30 minutos. Agora só falta acrescentar o nome no
cartão. Utilize o pigment liner para desenhar belas letras
em hand lettering.
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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
emerald

8020-56 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single lemon 8020-10 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

pigment liner 308 Marcador fino - Single line width approx. 0.3 - 2 mm,
black

308 C2-9 1

Também necessita:

cortador de legumes com grelha de corte, arame de artesanato (15 cm), alicate de bijutaria,
faca

®

®

®

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/materiais-de-arte/canetas-de-ponta-de-fibra-fineliner-e-marcadores-met-licos/pigment-liner-308-marcador-fino-m308/

