
Upcycling - uma jarra de conchas com FIMO feita por ti

As conchas são um simbolo do verão e também uma recordação de férias muito típica. Mas com massa FIMO soft
também podes criar facilmente uma bonita jarra com padrão de conchas. Como é que isso se faz? Fica a saber mais

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


Um artigo de Mone

Instruções passo a passo

Para uma jarra de conchas, precisas de 2 blocos de
massa FIMO na cor que preferires. Se quiseres que a
tua jarra também tenha um gradiente de cores como a
que vemos aqui, precisas de um bloco de FIMO soft em
duas cores diferentes à tua escolha. Neste caso,
utilizámos branco e sahara.

Gradiente de cor: corta meio bloco de FIMO soft de cada
cor. Desenrola cada cor com o roll-on acrílico até
obteres uma placa com aprox. 3 mm de espessura. A
seguir, recorta-as com formato triangular.
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Depois encosta os triângulos de ambas as cores de
maneira a formar novamente um retângulo. Agora dobra
o retângulo de baixo para cima, ou seja, branco sobre
branco e bege sobre bege. Passa o roll-on acrílico por
cima para que a placa fique cada vez mais fina. Também
podes fazer isto com a “Pasta Machine”, se preferires.

Agora dobra novamente a placa com branco sobre
branco e bege sobre bege e volta a desenrolar. É
importante que dobres a placa sempre na mesma
direção. Repete estes passos até estares satisfeito(a)
com o gradiente de cores. Repita o procedimento para
teres duas placas com gradiente de cor.
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Imprime e recorta o molde da concha e coloca-o sobre a
placa FIMO soft. Em seguida, recorta o motivo com uma
faca.
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Depois de removeres a massa FIMO em excesso,
precisas da ferramenta FIMO professional pontiaguda
ou, em alternativa, de um palito. Traça as linhas
individuais da concha com uma ligeira pressão. Retira o
molde e traça novamente as linhas com um pouco mais
de pressão. Repete estes passos com a segunda placa.
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Lave e limpa o teu frasco e remove as etiquetas. Agora
é preciso sensibilidade e precisão: coloca as duas
placas de conchas paralelamente uma à outra em volta
do teu frasco usado e pressiona os bordos sobrepostos
com cuidado, de modo a unir. Leva a tua jarra ao forno a
110 °C/ 230 °F com calor de cima e de baixo durante 30
minutos. Deixa arrefecer tudo muito bem. E já podes
colocar flores encantadoras na tua jarra.

Dica: Se a massa FIMO se soltar do vidro, podes voltar
a colá-la com umas gotas de cola rápida.
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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 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single sahara 8020-70 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

Também necessita:

Faca, frasco usado, molde de conchas

®

®

®

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/

