
Vaso recuperado

Quem nunca encontrou um monte de vasos entediantes e empoeirados ao limpar o porão? Seria uma pena jogá-los
fora quando se pode utilizar FIMO para dar-lhes uma reforma tão bonita. Adicione tiras coloridas e transforme-os em

peças únicas que combinarão à perfeição com a sua decoração.
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Instruções passo a passo

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


Abra uma placa de um bloco de FIMO soft nas cores
vermelho indiano, branco, violeta real e amarelo sol com
roll-on acrílico ou máquina para massa de modelar no
nível 1. Corte em tiras de diferentes larguras.

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

Cubra o vaso de vidro com a primeira tira em vermelho
indiano. A maneira mais fácil é começar pela borda
inferior do vaso.

2

Tenha cuidado para não sobrepor as extremidades da
tira, mas que estejam justapostas com exatidão.

A melhor maneira é sobrepor as duas extremidades e
depois cortá-las reto pelo meio. Retire os restos
sobrantes.

3

Utilize uma agulha de tricô com um pouco de pressão
para passá-la pelas duas extremidades e uni-las sem
deixar lacunas.
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Corte a borda reta.
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Para o look dourado, aplique um pouco de folha de
metal sobre a placa de FIMO soft amarelo sol e corte
uma tira reta. Faça o mesmo com todas as cores e
coloque uma a uma no vaso como desejar. Fica muito
bonito se entre as tiras de FIMO deixar algum espaço
vazio para que se possa ver o conteúdo do vaso. Leve o
vaso a endurecer no forno a 110°C por 30 minutos e
deixe arrefecer - pronto! Depois de arrefecido, proteja as
tiras douradas com verniz brilhante. Isso acrescentará
vivacidade às cores e protegerá a folha de metal do
desgaste.
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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 indian
red

8020-24 1

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 sun
yellow

8020-16 1

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

8700 04 1

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single plum 8020-63 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

Também necessita:

superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), vaso de vidro, pincel de stencil
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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-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/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/acess-rios-fimo/acabamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8781-folha-de-metal-m8781/

