
Vasos artesanais para plantas

Queres animar o peitoril de uma janela ou procuras o presente personalizado ideal para um amigo que
acabou de mudar de casa? 

Então, opta por estes vasos para plantas feitos por ti. Com a massa de modelar FIMO, podes fazer vasos
personalizados e criativos num instante. Decora-os a teu gosto! Podes criar contrastes atrativos com as plantas ou
reforçar as suas cores naturais. O teu vaso artesanal vai chamar a atenção, seja em cores tropicais fortes ou num
tom verde simples, a condizer com o estilo botânico. A massa de modelagem FIMO permite criar diversos padrões.

Experimenta!

30 MIN

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


Um artigo de Luisa

Instruções passo a passo

Por cada vaso, amassa 1 a 2 blocos de FIMO soft (rosa
pálido) e desenrola com o roll-on acrílico até ter aprox. 5
mm de espessura.
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Amassa em separado meio bloco de FIMO soft na cor
emerald e meio bloco de FIMO soft na cor jade e
desenrola cada um com o roll-on acrílico até terem 2-3
mm de espessura.
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Com a lâmina FIMO, corta uma parte de cada uma das
placas de tons verdes e faz pequenas lascas.
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No passo seguinte, as lascas verdes em FIMO são
aplicadas na placa base para criar o efeito terrazzo.

Dica: Não esqueças que "menos é mais" e que as
lascas não devem ficar demasiado ordenadas.
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Em seguida, passa o roll-on acrílico por cima para unir
as lascas à placa base e criar uma superfície uniforme.
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Agora vamos recortar grosseiramente a forma do vaso
na placa de FIMO.

Dica: Rola o vaso uma vez sobre a massa de
modelagem desenrolada, pressionando ligeiramente, de
modo a criar uma leve impressão, que pode depois ser
recortada grosseiramente com a lâmina FIMO.
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Aplica as tiras cortadas em volta do vaso, pressiona e,
depois, recorta a extremidade do fundo com o
comprimento adequado. Fecha o ponto de união e alisa.

Dica: Coloca um pouco de papel vegetal no ponto de
união e alisa com o dedo por cima, para evitar deixar
impressões digitais na massa FIMO.
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Recorta a massa de modelagem em excesso na
extremidade superior. As arestas de corte mais vincadas
podem ser alisadas com o dedo.

8

A seguir, pousa o vaso sobre um pedaço de massa para
recortar adequadamente o fundo.
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Alisa a união entre o fundo e a lateral do vaso passando
o dedo por cima e unindo as pontas.

Agora endurece o vaso durante 30 minutos no forno pré-
aquecido a 110 ºC e, depois, deixa arrefecer bem.
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Enquanto o vaso está no forno, podes preparar a parte
de madeira.

Para isso, corta um pedaço quadrado de madeira de
balsa, usando o x-ato e a régua de corte. O pedaço de
madeira deve suficientemente grande para suportar o
vaso.
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Por último, usa cola para madeira para colar as pérolas
de madeira no pedaço quadrado, para servirem de pés.

Quando o vaso tiver arrefecido, pode ser colocado no
suporte de madeira.

Segue a Luisa no Instagram
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Resumo do material

https://www.instagram.com/schereleimpapier/


Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  soft 8020 Massa de modelar de endurecer no forno - Single flesh 8020-43 4

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

8020-56 1

  - Single gemstone colour jade green 8020-506 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:

Minivaso para plantas próprio para ir ao forno, superfície de trabalho macia (vidro ou cerâmica),
madeira de balsa, pérolas de madeira, cola para madeira, x-ato, base de corte

®

®

®

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-effect/m8020-gemstone/
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/

