
Upcycling - jarra artesanal a partir de garrafas usadas

"Good design is sustainable design!" 
Dá um visual atrativo à tua garrafa usada de leite ou sumo, transformando-a numa bonita jarra em estilo de pele.

Com uma capa em FIMO leather-effect, a tua jarra antiga nova terá um aspeto muito especial. É a ideia de upcycling
perfeita para criar decoração com um estilo individual.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/


Um artigo de Mone

Instruções passo a passo

Com o roll-on acrílico, espalma um pouco um bloco de
FIMO leather-effect em tom nut. Em seguida, passa-o
pela "Pasta Machine" no nível 1 para o transformar
numa placa. Agora vai tornando a placa cada vez mais
fina, passo a passo, até chegares ao nível 5.
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Coloca a placa de FIMO leather-effect ao lado da
garrafa que queres decorar e verifica se a placa é
suficientemente grande. Depois, coloca a placa de FIMO
leather-effect bem assente sobre papel vegetal e
endurece-a no forno pré-aquecido a 130 ºC durante
30 minutoscom calor de cima e de baixo.

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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Agora, com o marcador Lumocolor non-permanent,
desenha um retângulo comprido, com tamanho
suficiente para cobrir a garrafa. Recorta o retângulo com
a tesoura.

3

Aplica o retângulo de FIMO leather-effect na garrafa
vazia e fixa-o com pinças para costura. De seguida,
desenha cruzes onde pretendes colocar os ilhós.

4

Aplica os ilhós na marcação e pressiona com firmeza.
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Para terminar, recorta as extremidades sobrepostas.
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Repete os passos 1-3 para a versão em cinzento. Neste
caso, não recortes um retângulo e sim um triângulo
alongado.
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Em seguida, envolve garrafa com a placa de FIMO
leather-effect em cinzento, com a extremidade mais
longa para baixo e sobrepõe as pontas. Desenha mais
uma linha auxiliar de cerca de 2 cm na massa FIMO que
fica sobreposta. Marca outro ponto debaixo da linha, a
cerca de 4 cm. Desenha cruzes para os ilhós, com uma
distância de 1,5 cm.
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Agora une as pontas do lado mais longo com mais um
traço, de modo a criar um triângulo. Recorta-o ao longo
da linha.
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Depois de cortar, ajusta novamente a placa de massa
FIMO à tua garrafa.
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Agora faz os furos e aplica os ilhós. E já está!
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  leather-effect 8010 Massa de modelar de endurecer no forno - 8010-809 1

FIMO  leather-effect 8010 Massa de modelar de endurecer no forno - 8010-779 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

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

Lumocolor  non-permanent pen 316 Caneta universal não
permanente F - Single black

316-9 1

Também necessita:

Tesoura, garrafas usadas, ilhós + alicate, pinças para costura
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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/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/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/desenho-t-cnico/r-guas-e-esquadros-graduados/mars-562-04-f-plexiglas-r-gua-562-04-30f/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/marcadores/canetas-universais/lumocolor-non-permanent-pen-316-caneta-universal-n-o-permanente-f-m316/

