
Upcycling - Jogo de berlindes

Hora de jogar: cria o teu próprio jogo de berlindes personalizado e torna-se o rei ou a rainha dos berlindes! 
Podes jogar sozinho ou com amigos. O primeiro a pôr os 7 berlindes nos buracos ganha o jogo.

45 MIN

Instruções passo a passo

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


Primeiro, imprime os moldes com o motivo e os moldes
para os furos.

Agora coloca a caixa no centro do molde dos furos e
traça a forma. Em seguida, recorta o molde ao longo das
linhas traçadas. Lembra-te de cortar a folha um pouco
mais pequena do que o traçado pintado para que o
molde caiba na caixa.

Dica: Uma caixa adequada para o jogo pode ser, por
exemplo, a tampa de uma caixa de sapatos de criança
ou uma caixa de bombons.
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Agora pega num bastão de cola e cola o molde na
tampa. Usa uma esferográfica para fazer os furos na
caixa, nos pontos assinalados. Em seguida, usa uma
tesoura para recortar as extremidades na parte de trás.

Importante: Os passos 1 e 2 devem ser preparados por
um adulto.
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Agora vamos começar a pintar! Usa lápis de cor Noris
colour e pinta como preferires em tons coloridos.
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Podes pintar a imagem até ao bordo para que a área de
jogo seja o mais colorida e apelativa possível.
Sugerimos, por exemplo, um céu azul brilhante ou um
prado verdejante!
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Quando terminares de pintar, posiciona o cartão com
exatidão nos furos marcados do molde com o motivo e
volta a desenhar o formato da caixa. Em seguida,
recorta a imagem um pouco mais pequena, para que
caiba bem na caixa. Usa uma tesoura para recortar os
furos pré-marcados.

Dica: Neste passo deves, mais uma vez, pedir a ajuda
de um adulto.
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Se quiseres, agora podes também fazer os teus
berlindes com cores a condizer. Para isso, usa um bloco
de FIMO kids numa cor à tua escolha e forma bolas com
½ barra. Para o jogo, são precisos 7 berlindes. Mas é
claro que podes fazer alguns a mar, como
sobressalentes.

Em seguida, leva os berlindes a endurecer no forno a
110 °C durante 30 minutos. E já podes começar a jogar!

Dica: Também podes usar cores diferentes. Por
exemplo, todas as cores do arco-íris são fantásticas!
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Resumo do material





Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

Noris  colour 187  - 187 CD36 1

Noris  965 Tesoura para hobbies - Blister Contém uma tesoura de 17
cm de comprimento

965 17 NBK 1

Noris  120 Lápis - Single HB 120-2 1

FIMO  kids 8030 Massa de modelar de endurecer no forno - Single red 8030-2 1

FIMO  kids 8030 Massa de modelar de endurecer no forno - Single
amarelo

8030-1 1

FIMO  kids 8030 Massa de modelar de endurecer no forno - Single
light green

8030-51 1

FIMO  kids 8030 Massa de modelar de endurecer no forno - Single
glitter blue

8030-312 1

FIMO  kids 8030 Massa de modelar de endurecer no forno - Single
orange

8030-4 1

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

8711 1

Também necessita:

Bastão de cola, superfície de trabalho lisa, régua, molde com motivo, molde com furos, caixa
para jogo
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/pintar/l-pis-de-cor/noris-colour-187-187-cd36/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/pintar/pigmentos-coloridos/noris-965-tesoura-para-hobbies-965-17-nbk/
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/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8030-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8030/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8030-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8030/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8030-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8030/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8030-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8030/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8030-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8030/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/fimo-professional/fimo-8711-kit-de-estecas-pl-sticas-8711/

