Helmehaldja FIMO raamat
Lihtsad õpetused, kaunid tulemused!
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1.FIMO TUTVUSTUS JA KÜPSETAMINE
FIMO Polümeersavi on PVC baasil valmistatud voolimismass. FIMO polümeersavi kõvastub
kuumutamisel. Pärast kõvastumist võib pinna jätta nagu see on, kuid seda saab hiljem
töödelda lihvimise, värvimise või lakkimisega. Kuumutatud FIMO on veekindel!

Ohutu tervisele, lõhnavaba ja lihtsalt kasutatav olenemata east!
FIMOST saab teha VÄGA palju erinevaid asju!

Ehteid, aksesuaare, lambikaunistusi, pildiraame, kujukesi ja palju muud toredat!
Piiriks meisterdamisel on vaid sinu enda fantaasia!

FIMO Küpsetamine

Valmis voolitud FIMO kujud aseta ahjuplaadile (metallist või klaasist) ning küpseta 110
kraadi juures maksimaalselt 30 minutit.

2.FIMO TÜÜBID
Erinevaid FIMO tüüpe saab omavahel kokku segada ja koos kasutada!

FIMO Classic
FIMO ahjus kõvastuv polümeersavi, pehme ja ühtlane (kuid kõvem kui Soft-sari), kergesti
käsitletav ja kohe kasutamiseks valmis. Täpne värvide segunemine ja segamisvõimalus,
sobib kasutamiseks täpsete ja keeruliste mustrite jaoks!
FIMO Classic Helmehaldja e-poes!

FIMO Effect - FIMO ahjus kõvastuv polümeersavi, pehme ja ühtlane (kuid kõvem kui
Soft-sari), kergesti käsitletav ja kohe kasutamiseks valmis. Erinevad efektid: glitter,
läbipaistev, kivimustri imitatsiooniga, metalliläikeline, pastelne või helendav.
FIMO Effect Helmehaldja e-poes!

FIMO Soft - FIMO ahjus kõvastuv, väga pehme ja ühtlane, kergesti käsitletav!
FIMO Soft Helmehaldja e-poes!

FIMO Air on õhu käes kuivav, pehme ja ühtlane, kohe kasutamiseks valmis savi ning
sisaldab vähemalt 95% looduslikke tooraineid. Toode on lõhnavaba. FIMO Air on töödeldav
- tehtud töid saab saab lihvida, lakkida, värvida ja puurida.
FIMO Air Helmehaldja e-poes

Vedel FIMO (Fimo Liquid) - Läbipaistev dekoreerimisgeel, mis sobib FIMO savist
objektide katmiseks või ühendamiseks,salvrätitehnika tegemiseks. Sellega saab teha
hiirematte, võtmehoidjaid jms, võttes aluseks ajakirja foto, joonistuse või kopeeritud
foto. Võib segada õlivärvide ja värvipulbriga. Vedel FIMO e-poes!

3. FIMO TÖÖVAHENDID
FIMO lakid
FIMOst tehtud töid on võimalik töödelda spetsiaalsete lakkidega, mis võimaldavad
kinnitada FIMOst tehtud esemetele erinevaid effektpulbreid ning lakid muudavad
FIMOst tehtud tööd vastupidavamaks, lisades sinna eraldi kaitsekihi. On olemas täiesti
läikivaid ja poolläikivaid/matte lakke. Igaüks võib kasutada enda maitse järgi sobivat!

FIMO Pearl Ex pulbrid

Pearl Ex pulbrit on äärmiselt lihtne kasutada! Lisa pulber FIMO kummist vormi enne FIMO
peale vajutamist, mudi see polümeersavi sisse või kanna otse pinnale pintsliga! Lisa sära
joonistustele, maalidele, ehtele, küünemaalile jne. Valmistatud pulbristatud vilgukivist,
mittetoksilised pigmendid. Pulbrid ei roosteta ega tuhmu. Pearl-Ex pulbreid võib lisada
igale poole, nagu õli-, akrüül-, guaššvärvidele, erinevatele lakkidele , vaha- ja
pabermassdele ning erinevatele savidele. Kuumutada võib Pearl Ex pulbreid kuni 316
kraadini! Suure valiku erinevaid Pearl Ex pulbreid leiad Helmehaldja e-poest!

FIMO vormid
FIMO meisterdamiseks on suurteks abilisteks FIMO vormid, mida on väga suures valikus
ja erinevatel teemadel..Tegemist on kunstikvaliteedis vormidega, mida soovitame kasutada
FIMO polümeersaviga, kuid saab kasutada näiteks šhokolaadi, jäätise või seebi
valmistamiseks ! Motiivid on sobilikud detailseks värvimiseks, täpsed kontuurid
kõrgekvaliteetseks vormimiseks. Valmistatud esemeid on kerge vormist eemaldada tänu
painduvale vormile. Vormid on vastupidavad kuumale ja külmale (-15 kuni +80 C). Sobivad
kasutamiseks toiduainetega. Koos FIMO-ga kasutamisel eemalda kindlasti valmistatud
FIMO kujud vormist enne nende küpstamist!

FIMO metallist lõikevormid

Lõikevorme saate kasutada samal viisil nagu küpsetaksite piparkooke. Rullige FIMO laiali
ja vajutage sisse soovitud vormid! Meie pakume müügiks erinevaid pisemaid lõikevorme, mis
on eriti mugavad just väikeste detailide tegemiseks.

FIMO õhukesed metalllehed ja lakk
FIMOga on võimalik kasutada õhukesi metalllehti, mis tekitavad FIMOle erilise efekti.
Metalllehti saab kinnitada selleks mõeldud lakiga.

FIMO tekstuurlehed

FIMOle erinevate mustrite tekitamiseks on suureks abiks erinevad tekstuurlehed.

FIMO erinevad tööriistad
FIMO lõikurite komplekt - Kolmeosaline lõikenugade komplekt FIMO lõikamiseks, ilma et
lõikepind häguneks või määrduks. Eriti sobilik millefiori stiilis FIMO mustrite tegemiseks.
FIMO polümeersavi masin - Spetsiaalselt polümeersavi rullimiseks valmistatud masin
("pastamasin").Mõeldud polümeersavi kiireks ja ühtlase paksusega rullimiseks, värvide
sulandamiseks. 9 erinevat paksusastet (nr 1 astmega rullides saavutad kõige paksema
saviplaadi, nr 9 astmega kõige peenema).
FIMO helmerullija - Helmerullija, mille abil saab kiiresti ja kergesti FIMO savist

ühesuuruseid helmeid teha.
FIMO tööriistade komplekt - 4 erinevat tugevast plastikust modelleerimistööriista.
FIMO värvisegamise mall - Spetsiaalne plastikust mall FIMO värvide segamiseks, õige
vahepealse tooni saamiseks.
FIMO ahjutermomeeter - Termomeeter neile, kelle ahi ei näita täpset
küpsetamistemperatuuri, kuid kes FIMO toodete ahjus kõvastamiseks temperatuuriinfot
vajavad.
FIMO Mix-Quick - FIMO Mix-Quick sobib FIMO savi pehmendamiseks või koostise
ühtlustamiseks.
Savi tekstureerimise komplekt - Spetsiaalne komplekt polümeersavile tekstuuriefektide
lisamiseks, sellega saab savi märgistada, teksturiseerida ning lõigata. Sisaldab üht
kahepoolset käepidet ning 7 erinevat tekstuuriotsikut.

4. FIMO TEHNIKAD
FIMO tehnikaid on väga palju! Oleme kokku kogunud inspiratsiooni ja näiteid
erinevatest tehnikatest Helmehaldja Facebooki lehele eraldi albumisse.. Kogu ideid ja
inspiratsiooni siit! Näidiseid sellest, kuidas lapsed on FIMO-st meisterdanud leiate siit!

Mõned kasulikud nipid!

- Tekstuurmustrit FIMO pinnale aitavad luua ükskõik millised kodused mustrid,
selleks võid kasutada puulehti, hõbepaberit, tapeeti, piparkoogivorme, aiasaadusi ja palju
muud!

- FIMO rullimiseks sobivad väga hästi ka klaaspurgid ja pudelid!
- Ära kasuta FIMO savi otse laual, aluseks sobib fikseeritud linoleum või mõni muu
meisterdamiseks ja värvimiseks sobilik lauakate.
- Et FIMO erinevate värvidega saada parim ja puhas tulemus, soovitame värvide

vahetamisel pesta käsi(kui kasutate tumedaid-heledaid värve koos)
- Kasuta FIMO erinevate metallesemete kaunistamiseks - metallist pastakad,
heegelnõelad, tööriistad jne.

- FIMO sobib ideaalselt kasutamiseks klaasipindadel, kaunistada võib tasse, vaase,
pokaale ja purke!

5. FIMO ÕPETUSED
VOOLITUD LILL - 4-5a ja vanemad
RÕÕMUS KALAKE - 5-6a ja vanemad
ARMAS ÖÖKULL - 3a ja vanemad
VAHVEL - 3-4a ja vanemad
VAHVA VARES - 5a ja vanemad
LIHTSAM LILLEMUSTER - 3-4a ja vanemad
ANGRY BIRDS - 4-5a ja vanemad
HELMED - 6a ja vanemad
HELMED 2 - 5-6a ja vanemad
PASTAPLIIATSI KAUNISTAMINE - 4-5a ja vanemad
Värvisulatustehnika tulemused savilehest lõigatud kettad või muud kujundid, mis
lükitud kummipaelale, helmetraadile vaheldumisi seemnehelmestega.
Erinevate ripatsitega mustri vajutamine, dekoreerimine pearl ex pulbritega.

Väga palju erinevaid tehnikaid ja õpetusi leiate siit!!

HELMEHALDJAS SOOVIB TEILE KÕIGILE MÕNUSAT
MEISTERDAMIST FIMO POLÜMEERSAVIGA!

