
Abajur DIY

Design leve e arejado - a flor de dente de leão torna este abajur num bonito destaque luminoso!

Todos conhecem-no e a maioria tem um pendurado em casa - o tradicional abajur esférico de papel branco. Não é
caro e mostramos-lhe como pode transformá-lo numa peça interessante com apenas algumas pinceladas. Desenhar

a flor de dente de leão é rápido e fácil com o marcador Lumocolor permanente.

45 MIN

Instruções passo a passo

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


Monte o abajur de acordo com as instruções. Recorte os
moldes circulares. Utilize o molde como guia para
desenhar círculos pontilhados com o lápis na metade
inferior do abajur.

Tenha cuidado para não fazer muita pressão com o
lápis.
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Desenhe linhas diagonais saindo do centro do círculo
com o marcador Lumocolor permanente de espessura
do traço M. As linhas podem ser quebradas ou de
comprimentos diferentes, mas não devem ultrapassar os
círculos desenhados.

Dica:Apague cuidadosamente as linhas de lápis
preliminares com o apagador.

Dica:Se preferir um abajur colorido em vez de preto e
branco, o marcador Lumocolor permanente tem 8 cores
diferentes para escolher.

Atenção:Se o abajur vier com os elementos elétricos de
iluminação, siga as instruções do fabricante.
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Agora desenhe as sementes individuais do dente-de-
leão. Desenhe linhas curtas desde a haste em forma de
leque e coloque um pequeno ponto no final de cada
linha.

Na borda externa, os paraquedas de sementes formam
um anel denso, reduzindo a quantidade para o centro.
Também pode deixar algumas lacunas, onde as
sementes já voaram.
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Desenhe sementes e paraquedas soltos na metade
superior do abajur. Distribua-os numa espiral em volta
do abajur e torne-os mais escassos à medida que se
aproxima do topo.
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Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

Lumocolor  permanent pen 317 Caneta universal permanente M - 317-9 1

Mars  Lumograph  100 Lápis premium de desenho - Produto unitário 2B 100-2B 1

Mars  plastic 526 50 Borracha em qualidade premium - Tamanho do
produto unitário: 65 x 23 x 13 mm

526 50 1

Também necessita:

abajur de papel, p.ex. da IKEA: abajur “Regolit”, lâmpada e soquete com fio, tesoura

®
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https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/marcador/marcadores-universais/lumocolor-permanent-pen-317-m317/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/l-pis-art-sticos/mars-lumograph-100-l-pis-premium-de-desenho-m100/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/borracha/mars-plastic-526-50-borracha-em-qualidade-premium-526-50/

