
Vaso DIY com cores de candy

A primavera já chegou - é o melhor momento de renovar esses vasos empoeirados da adega. Com FIMO soft em
cores pastel que lembram a primavera e um pouco de criatividade, poderá fazer maravilhas. Agora a primavera pode

chegar com muito estilo.

30 MIN

Instruções passo a passo

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


Abra uma placa de um bloco de FIMO effect de cada
uma das cores cinzento claro, baunilha e hortelã com a
máquina para massa de modelar no nível 2.

 

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.
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Desenhe várias linhas a 2,5 centímetros de distância na
placa cor hortelã. Faça marcas na linha inferior em
intervalos de três centímetros. Faça o mesmo na linha
superior. A primeira marca deve começar a 1,5 cm da
borda esquerda. De seguida, corte a placa a partir da
marca superior até a marca inferior com a lâmina, para
fazer triângulos de lados iguais. Alternativamente, pode
cortar os triângulos com um cortador triangular.
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Para dar um toque diferente aos triângulos, pode cobri-
los com folha de metal. Coloque uma folha de metal
sobre a placa de FIMO de cor cinzento claro e aplique-a
premindo com cuidado com o pincel de stencil. Para
conseguir o efeito craquelé, passe o roll-on acrílico por
cima da folha de metal para que rasgue.
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Coloque todos os triângulos no vaso. Aconselha-se
começar pela borda superior e avançar para a parte
inferior.
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Quando todos os triângulos estiverem colocados nas
duas filas, cubra a parte inferior do vaso com a placa de
FIMO branco.
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Corte os restos de FIMO da base do vaso e leve-o a
endurecer no forno a 110°C por 30 minutos. Deixe
arrefecer. Pronto!
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Lista de Materiais



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single white 8020-0 2

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single pastel
colour vanilla

8020-105 1

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

8020-505 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

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

8781-11 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single
caramel

8020-7 1

Também necessita:

superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), vaso pequeno de cerâmica, régua ou cortador
triangular
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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/
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/fimo-soft/fimo-soft-8020-massa-de-modelar-de-endurecer-no-forno-m8020/

