
Um presépio DYI original

Gostavas de ter um presépio diferente? Apresentamos-te um novo estilo! 
Comprar um presépio é muito dispendioso? Preferes algo invulgar ou achas que montar um presépio normal dá
muito trabalho? Não há problema! Em poucos passos, mostramos-te como podes fazer uma alternativa fácil e

acessível em massa FIMO.

50 MIN

Instruções passo a passo

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


Primeiro, imprime o molde com os motivos e recorta os
círculos individualmente. Importante: começa já a
trabalhar diretamente numa superfície lisa, que possa ir
ao forno, para que não tenhas de pegar nos pendentes
depois, correndo o risco de estragar a forma redonda.

Amassa um bloco de FIMO soft em branco com as
mãos. Desenrola a massa FIMO com o roll-on acrílico
até obteres uma placa com 0,4 mm de espessura. 

Dica: Para desenrolares os pendentes sempre com a
mesma espessura, podes colocar um lápis de cada lado
da massa que vais desenrolar. Assim, o roll-on acrílico
passa por cima dos lápis, distribuindo a massa de modo
uniforme.
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Usa o cortante redondo para recortar um círculo, retira o
excesso de massa saliente e alisa os bordos
suavemente com os dedos. Repete este processo até
teres um total de 12 pendentes.
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Usa a agulha penetrante para fazer um furo na margem
superior de cada pendente. Endurece os pendentes no
forno durante 30 minutos a 110 ºC com calor de cima e
de baixo e, em seguida, deixa-os arrefecer bem.
Entretanto, podes utilizar um lápis para sombrear a parte
de trás dos círculos com motivos que recortaste.
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Agora coloca o molde sobre um pendente em massa
FIMO, com o lado sombreado virado para baixo.
Posiciona o molde com o motivo no pendente de modo a
que os círculos fiquem sobrepostos para que possas
copiar.

Traça cada motivo com um lápis, fazendo um pouco de
pressão. Agora põe o molde de lado. Deve ser fácil ver o
motivo pretendido no teu pendente em massa FIMO.
Repete este passo com os diferentes motivos para os 12
pendentes.
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Usa o marcador Lumocolor permanent em preto para
delinear com cuidado os motivos visíveis traçados a
lápis e deixa secar bem. Se quiseres, podes terminar
aplicando um cordel bonito nos pendentes. 

E já tens o teu pequeno presépio original!
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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 3

Lumocolor  permanent duo 348 Marcador permanente de duas pontas
redondas - Single black

348-9 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  8712 20 Agulhas penetrantes para perfurar contas - Blister contendo
50 pinos

8712 20 1

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

8700 04 1

Também necessita:

Papel vegetal, 1 cortante redondo (aprox. 5,5 cm de diâmetro), 2 lápis de cor finos (formato
hexagonal) como espaçadores, cordel
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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/marcadores/marcador-permanente/lumocolor-permanent-duo-348-marcador-permanente-de-duas-pontas-redondas-m348/
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/acess-rios-fimo/acess-rios-de-bijuteria-fimo/fimo-8712-20-agulhas-penetrantes-para-perfurar-contas-8712-20/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-04-l-minas-8700-04/

