Botanic Living – aguarelas maravilhosas com Ginkgo, Pilea e
catos

60 M I N

Não tens de transformar uma sala numa estufa de plantas selvagens verdadeiras para recriar o
ambiente mágico da selva em casa. Pinturas feitas por ti também podem funcionar como "vegetação"
nas paredes. Com lápis de cor aguareláveis e um marcador pigment liner conseguirás criar
maravilhosas aguarelas com plantas como Ginkgo biloba, Pilea (a planta do dinheiro chinesa) ou catos.
Quando pintadas com cores a condizer, podem criar uma bonita vegetação de parede sempre
verdejante e num estilo moderno.

Instruções passo a passo
Cato

1
Primeiro, desenha os contornos no papel com um
lápis aguarelável verde escuro.

2
Agora pinta o teu desenho com diferentes tons de
verde. Para criar um efeito 3D no teu cato, usa as
cores mais claras no interior e as cores escuras
nos bordos das folhas. Presta atenção à direção
em que a luz irá cair sobre o cato; na zona da
sombra poderás aplicar cores mais escuras.

3
Com um pincel de água, esbate as superfícies
pintadas (também podes usar um pincel e água,
claro). A água cria um efeito atrativo e suave.
Antes de continuar, deixa secar bem.

4
Para dar ao cato um aspeto ainda mais realista,
pega num lápis de cor castanho escuro para
desenhar pontinhos e pequenos traços que vão
representar os espinhos.

Ginkgo

1
Primeiro, desenha levemente os contornos da
planta e os traços suaves no papel com o lápis
aguarelável Mars Lumograph. Quando estiveres
satisfeito com o esboço, podes apagar um pouco
as linhas do lápis com uma borracha.

2
Agora, pinta as folhas cuidadosamente com
diferentes tons de verde e amarelo. Aplica as
cores de modo a criar uma suave graduação de
cores, de claro para escuro.

3
Com um pincel de água, esbate as superfícies
pintadas (também podes usar um pincel e água,
claro). A água cria um efeito atrativo e suave.
Antes de continuar, deixa secar bem.

4
Com um marcador pigment liner preto, podes
agora elaborar a tua planta de Gingko e traçar
destaques e contornos.

Pilea

1
Primeiro, desenha levemente os contornos da
planta e os traços suaves no papel com o lápis
aguarelável Mars Lumograph. Quando estiveres
satisfeito com o esboço, podes apagar um pouco
as linhas do lápis com uma borracha.

2
Agora, pinta suavemente as folhas com os lápis
aguareláveis em tons de verde, castanho e preto.

3
Com um pincel de água, esbate as superfícies
pintadas (também podes usar um pincel e água,
claro). A água funde as cores, criando um efeito
de graduação muito bonito.

4
Antes de as cores secarem, podes usar um
cotonete para criar pequenos destaques e pontos
de luz.

Resumo do material

Material necessário!
Produto

N.º art.

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

526 50

Também necessita:
Cotonetes, papel de aguarela

Quantidade
1

