
Upcycling - vasos de FIMO soft com folha de metal

Upcycling - como criar bonitos vasos de FIMO soft com latas velhas

As decorações com flores sempre são as mais bonitas - e as flores destacam-se nesses elegantes vasos feitos por si
próprio. Com uma lata vazia, um pouco de FIMO soft e algumas folhas de metal, não precisará de muito tempo para

criar uma decoração DIY absolutamente linda, que também pode ser um presente maravilhoso!

25 MIN

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


Um artigo de Lisa Tihanyi

Instruções passo a passo

Amasse três blocos de FIMO soft na cor hortelã e forme
uma bola. Abra com o roll-on acrílico uma placa de uma
espessura uniforme de cerca de 0,5 a 1 cm.

Assegure-se de que a largura da placa de FIMO soft
seja aproximadamente igual à altura da sua lata.

Dica: Os trabalhos começados e restos de material
devem ser protegidos contra o sol e o calor e podem ser
guardados num frasco com tampa de rosca ou em filme
plástico para protegê-los contra pó e sujidades.

1

Coloque a lata na placa de FIMO soft e corte a borda
esquerda da placa em linha reta com a lâmina.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/descobrir/lisa-tihanyi/


Agora envolva o FIMO soft em volta da lata e corte na
borda no tamanho adequado.

Rode a lata para frente e para trás ao longo da
superfície de trabalho, aplicando uma leve pressão para
fechar a junção e assegurar de que o FIMO soft fique
firme na lata.
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Recorte as bordas superior e inferior para que o
FIMO soft seja do mesmo tamanho da lata.
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Suavize a “costura” com a ferramenta de modelagem
até que a junção fique invisível.

De seguida, endureça a lata coberta no forno a 110°C
por 30 minutos e deixe arrefecer completamente.
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Aplique o mordente para folha de metal no terço inferior
da lata com o pincel e deixe atuar por cerca de 15
minutos.
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Agora, pegue a folha de metal com a mão e aplique-a na
lata. A folha de metal ficará aderida apenas nas
superfícies onde o mordente foi aplicado.

Passe um pincel seco para frente e para trás sobre a
superfície para remover qualquer excesso.

Dica: Um efeito particularmente bonito consegue-se ao
aplicar mais folhas de metal na área inferior e
gradualmente menos à medida que se move para cima.
Finalmente, aplique o verniz brilhante com o pincel para
protegê-lo.
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Lista de Materiais



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Produto
simples, menta

8020-505 3

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

STAEDTLER  989 Pincel sintético - Cartão de blister com 3 escovas:
#2 redondo, #8 redondo, #8 plano

989-SBK3-3 1

FIMO  8781 Folha de metal - Single Folhas de metal, floco de
diferentes cores, 3 g.

8781-11 1

FIMO  8704 Verniz brilhante - Blister Contém um frasco de verniz
brilhante base aquosa, 35 ml

8704 01 BK 1

FIMO  8782 Produto para imprimar folha de metal - Blister Contém um
frasco de produto para imprimar as folhas de metal, 35 ml

8782 BK 1

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

8700 04 1

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

8711 1

Também necessita:

superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), uma lata vazia (resistente ao forno!)
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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-professional/fimo-8700-05-roll-on-acr-lico-8700-05/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-989-pincel-sint-tico-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/acess-rios-fimo/acabamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8781-folha-de-metal-m8781/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/acess-rios-fimo/acabamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8704-verniz-brilhante-8704-01-bk/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/acess-rios-fimo/acabamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8782-produto-para-imprimar-folha-de-metal-8782-bk/
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-8711-kit-de-estecas-pl-sticas-8711/

