Workshop de Bijuteria
Duração 3h
Preço por pessoa: 25€ (material incluído)

A Mãos à Dobra é uma empresa que surgiu no ano 2011 dedicada
à venda de papel de Origami, à criação de trabalhos em Origami e
ainda à divulgação desta arte milenar. Pretendemos levar o
Origami a todos os que não conhecem esta arte através da
comercialização de peças concluídas tendo por base única e
exclusivamente a base do Origami; bem como ajudar aqueles que
já a praticam a aumentarem os seus conhecimentos e terem um
local agradável onde podem encontrar papel de qualidade para
poderem praticar o origami com sucesso.
Este Workshop pretende mostrar a adaptação da técnica do
Origami na área da bijuteria adaptando e alterando pequenos
conceitos para que as peças se tornem úteis e duráveis. Destina-se
a todas as pessoas que já tenham tido algum contacto com a
técnica do Origami. Nesta aula não iremos dar as bases do
origami, nem as dobras ou símbolos para uma fácil leitura dos
diagramas. Iremos sim começar e concluir peças de bijuteria desde
a dobragem, à colagem e colocação de ganchos necessários à
conclusão da peça.

Boas Dobras!

O que vamos desenvolver na aula:

E ainda a respectiva pregadeira de folha.
Também iremos fazer uma pregadeira em forma de leque:

O que vamos precisar:
Colar
folha com padrões 7x14cm
Cordão para o colar
Peças metálicas para encaixe
Cola
Pregadeira de folha
folha com padrões 7,5x15cm
Peças metálicas para encaixe
Cola
Brincos
duas folhas com padrões 4x8cm
Peças metálicas para encaixe
Cola
Pregadeira de leque
Uma folha com padrões 10x7,5cm
Peça metálica
Cordão
Cola quente
Os materiais são fornecidos para uso na aula. No entanto, como so
temos dois alicates pedimos que se tiverem para trazerem. De
qualquer forma, como seremos poucos dará para usarmos todos.

Diagrama da folha
e do leque

Montagem
Colar: - Furar o interior da folha e colocar uma haste metálica e
colar.
– Arredondar o metal que ficou de fora para fazer uma
argola onde se vai encaixar outra argola para colocar o
fio. O fio pode ter acabamento com fecho ou não.
Pregadeira folha: - Furar o interior da folha e colocar a haste da
pregadeira.
- Colar a folha à haste.
Brincos: - Furar o interior da folha e colocar uma haste metálica e
colar.
- Arredondar o metal que ficou de fora para fazer uma
argola onde vamos encaixar o gancho do brinco.
Pregadeira leque: - Colocar o cordão no leque com um laço
– Usar cola quente para colar a peça metálica

• Envernizar as peças para uma maior durabilidade.

A Mãos à Dobra agradece a sua participação!

