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Instruções passo a passo

Com um lápis e um objeto redondo (p. ex., uma tigela),
desenha linhas auxiliares com a forma de um olho.
Essas linhas servem para facilitar a disposição geral e
também dos traços.

Em seguida, com a ponta da Watercolour Brush Pen em
cinzento, escreve a palavra "nature" no centro da folha
de papel.

Depois, vai passando progressivamente para diferentes
cores das Watercolour Brush Pens na inscrição em
cinzento claro e usa o pincel de água para as esbater e
diluir.
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Com as Watercolour Brush Pens, pinta algumas
manchas de cor numa folha de plástico transparente.
Podes desenhar um pouco mais acima dos bordos da
linha elíptica que traçaste previamente.

Em seguida, usa o pincel de água para aplicar algumas
gotas de água sob a inscrição e distribuí-las
uniformemente.
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Depois, vira a folha de plástico transparente e
pressiona-a contra a tua folha de papel humedecido,
com as machas de cor viradas para baixo. Agora usa o
dedo para distribuir um pouco as manchas de cor.

Dica: A tinta poderá escorrer e sair do papel, por isso
talvez seja melhor protegeres a superfície de trabalho
adequadamente.

Quando as cores estiverem bem distribuídas, retira a
película com cuidado. Recomendo limpar o plástico
imediatamente com um pano, para não haver manchas
indesejáveis.
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Verte um pouco de cor das Watercolour Brush Pens
numa superfície lisa (p. ex., tijela de cerâmica ou
película transparente) e molha o pincel de água na tinta.
Com uma quantidade reduzida de tinta e muita água,
pinta algumas árvores em fundo enquanto a tinta ainda
está húmida. Assim, consegue-se uma transição
harmoniosa com as árvores claras, que não têm de ser
bem definidas, já que um estilo de aguarela
descontraído confere um toque artístico ao projeto.

Quando o resultado estiver do teu agrado, podes
remover a tinta em excesso com um lenço de papel.
Basta colocares o lenço sobre a superfície húmida e
tocar com a mão suavemente por cima. Desta forma
crias manchas de cor que evocam um ambiente de
paisagem.
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Em seguida, desenha as inscrições "BEING
SURROUNDED" e "BY" com o marcador pigment liner
de 0,3

e escreve as palavras "I love” com o marcador metálico
num estilo típico do Brush Lettering. Adiciona uma linha
de sombra preta na inscrição feita com o marcador
metálico e usa pequenos pontos para criar o efeito de
sombra nos traços descendentes espessos, para criar
um efeito plástico nas palavras.
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Verte uma pequena quantidade de azul claro da
Watercolour Brush Pen numa tigela ou em película
transparente, molha o pincel de água na tinta e pinta o
céu à esquerda e à direita do lettering. Toca na tinta
ainda húmida com um lenço de papel amarrotado para
criar um efeito semelhante a nuvens.
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Agora, com a ponta de feltro fina da Watercolour Brush
Pen, desenha algumas árvores em primeiro plano.
Orienta-te pelas cores em fundo e pelos bordos de cor,
que podem ser utilizados como limites da paisagem
(montanhas, colinas, prados, rios, lagos de forma
abstrata). Não há limites para a tua imaginação.
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E já estás quase a terminar! Faz uma linha de sombra
com o pigment liner também na inscrição "nature". Ainda
com o pigment liner, faz uma linha para emoldurar
"BEING SURROUNDED" em cima e em baixo e
desenha algumas aves no céu, se quiseres. O projeto é
rematado com um pequeno coração, feito com a ponta
de feltro flexível do marcador metálico.

Diverte-te a fazer este projeto!
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Resumo do material



Material necessário!


