
Upcycling - caixas de armazenamento com motivos de Sketching

Dá para acreditar que estas bonitas caixas de armazenamento já foram velhas caixas de sapato? 
Aproveita a tendência do upcycling para dar uma nova vida a caixas de sapatos usadas, transformando-as em caixas

de armazenamento personalizadas!

45 MIN

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


Um artigo de Mone

Instruções passo a passo

Com uma lâmina, recorta duas barras de um bloco de
FIMO leather-effect na tua cor preferida, por exemplo,
marfim.

Desenrola as duas barras até teres uma placa com
cerca de 4 cm de largura e 13 cm de comprimento. Se
quiseres ter uma alça mais comprida (aprox. 18 cm de
comprimento), precisas de 3 barras do bloco de FIMO.

Dica: O efeito de pele sobressai ainda mais se, depois
de desenrolares a placa de FIMO leather-effect, a
manuseares suavemente, esticando-a um pouco.
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Misturar cores: em vez de usares apenas uma cor,
também podes misturar cores e criar um tom
personalizado, para maior variedade.

Escolhe duas cores de FIMO leather-effect: por
exemplo, cinzento e índigo produzem um azul-cinza
fantástico. Para o fazeres, usa duas barras de cinza e
mistura-as com um quarto de barra de índigo.
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Amassa as duas cores até obteres uma tonalidade
uniforme. 
Agora leva a placa de FIMO leather-effect a endurecer
ao forno a 130 ºC com calor de cima e de baixo, durante
30 minutos, bem assente em papel vegetal.
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Enquanto a massa FIMO endurece no forno, aproveita
para colar o papel vegetal nas caixas de sapatos.

Vinca os lados do papel vegetal para encaixarem no
interior da caixa e cola-os com cola de bastão. Isto é
mais fácil de fazer nos cantos se cortares um pouco o
papel. Aplica papel não só na parte de baixo da caixa,
como também na tampa.
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Imprime agora os moldes com os motivos de Sketching
e sombreia-os na parte de trás com um lápis HB ou 2B.

5

Coloca o molde num dos lados da caixa de sapatos e
delineia as linhas pressionando um pouco, para que o
motivo seja transferido.

Em alternativa, também podes transferir o lettering e as
Sketch Notes à mão.
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Em seguida, traça as linhas desenhadas com um
Lumocolor flipchart marker em preto.
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Usa o marcador em cinzento para criar sombras e dar
um aspeto tridimensional ao desenho.

Atenção: Ao posicionares os motivos, deixa espaço
suficiente em relação à extremidade superior da caixa,
para que não fiquem cobertos pela tampa!
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Decora os diversos lados da caixa a teu gosto,
alternando entre lettering e símbolos.
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Pega agora na placa de FIMO leather-effect arrefecida
e, com a ajuda de uma régua e um marcador Lumocolor
non-permanent em preto, desenha um retângulo com 2-
3 cm de largura e 13-18 cm de comprimento.
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Com uma tesoura, recorta o retângulo pelas linhas
tracejadas. Se ainda houver vestígios de marcador na
massa FIMO, podes eliminá-los com uma toalhita de
bebé húmida.
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Alça comprida: coloca a alça lateralmente sobre a tampa
da caixa e empurra-a para o meio de modo a formar
uma curvatura. Assinala os pontos onde se encontram
as extremidades da alça.
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A seguir, cola as duas pontas da alça nos pontos
marcados, usando cola rápida.
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Para terminar, usa cola rápida para colar os botões na
alça em massa FIMO e a tua caixa de armazenamento
personalizada já está pronta!
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Alternativa - alça funda: em vez de uma alça comprida,
também podes aplicar uma alça funda.

Para isso, une primeiro as duas extremidades do
retângulo de FIMO com cola rápida. A seguir, podes
colar a alça no meio da tampa da caixa e fixar os botões
em cima com cola rápida.

15

Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  leather-effect 8010 Massa de modelar de endurecer no forno - 8010-369 1

Lumocolor  flipchart marker 356 B Marcador para flipchart com ponta
de bisel - Single black

356 B-9 1

Lumocolor  flipchart marker 356 B Marcador para flipchart com ponta
de bisel - Single red

356 B-8 1

Lumocolor  non-permanent pen 315 Caneta universal não
permanente M - Single black

315-9 1

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

8700 04 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

Noris  120 Lápis - Single HB 120-2 1

Mars  562 04 F Plexiglas  - régua - Single Comprimento 30 cm 562 04-30F 1

Também necessita:

Bastão de cola, cola rápida,  caixa de sapatos, papel vegetal, botões, moldes
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8010/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/marcadores/marcador-para-quadro-de-papel/lumocolor-flipchart-marker-356-b-marcador-para-flipchart-com-ponta-de-bisel-m356-b/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/marcadores/marcador-para-quadro-de-papel/lumocolor-flipchart-marker-356-b-marcador-para-flipchart-com-ponta-de-bisel-m356-b/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/marcadores/canetas-universais/lumocolor-non-permanent-pen-315-caneta-universal-n-o-permanente-m-m315/
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-8700-05-roll-on-acr-lico-8700-05/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/l-pis/noris-120-l-pis-m120/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/desenho-t-cnico/r-guas-e-esquadros-graduados/mars-562-04-f-plexiglas-r-gua-562-04-30f/

