
Upcycling - vaso artesanal para plantas

Agora podes transformar um vaso para plantas usado e aparentemente sem utilidade num elemento decorativo
alegre para o teu lar. No upcycling, damos nova vida a objetos antigos e podemos remodelar o ambiente das nossas

casas. 
Em poucos passos, consegues transformar este vaso com pequenos arco-íris em FIMO soft numa peça de

decoração imprescindível em qualquer peitoril de janela!
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https://www.staedtler.com/pt/pt/


Um artigo de Mone

Instruções passo a passo

Arco-íris

Faz um cordão comprido (aprox. 30 cm de comprimento)
com meio bloco de massa FIMO soft em branco, em
flesh e em sahara.
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Para o arco-íris, faz um U com o cordão de FIMO em
branco e coloca o cordão de FIMO soft em tom sahara
por baixo. Segue-se o cordão em tom flesh. Completa
com mais um pequeno arco em massa FIMO branca.  
Com a lâmina, corta as pontas em excesso na parte de
baixo do arco-íris.
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Faz mais arco-íris e aplica-os diretamente no vaso de
terracota. Também fica bonito se colocares pontinhos de
massa FIMO entre os arco-íris.
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Pestanas

Forma um cordão comprido com massa FIMO soft em
branco. Corta dois pedaços e coloca-os em forma de U
aberto.
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Agora aplica vários pedaços de pequenos cordões de
FIMO em cima e pressiona.
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Rosto



Forma um cordão comprido com massa FIMO soft em
sahara. Imprime este molde e sombreia a parte de trás
do papel com um lápis macio.
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Transfere o motivo para o vaso traçando as linhas com
um lápis HB.
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Aplica os cordões de FIMO sobre as linhas tracejadas e
pressiona-os.
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➤ Agora leva os vasos de terracota decorados a endurecer durante 30 minutos no forno pré-aquecido a 110 graus,
com calor de cima e de baixo.

Dica: Se, após endurecer, a massa FIMO não aderir ao vaso de terracota, podes colar os motivos com cola rápida.

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 flesh 8020-43 1

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

Também necessita:

Vaso para plantas, cola rápida
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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/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-8700-04-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/

