
Cartões de karma feitos por ti

Creative mindfulness 
É importante não apressarmos o tempo e ser atenciosos para connosco mesmos e o que nos rodeia. A

atenção plena gera tranquilidade, algo que é essencial para sermos criativos. Entrega-te ao teu ser e deixa a
tua criatividade fluir descontraidamente. 

Cartões inspiracionais criados por ti dão-te motivação e inspiração diária para momentos de atenção plena, a tão
falada mindfulness. Podes escolher citações, ditados ou expressões de sabedoria com que te identificas e criar

cartões de mindfulness mesmo à tua medida. Quando delineamos e decoramos as palavras com amor, elas podem
ganhar ainda mais significado. Guarda os teus cartões numa taça bonita ou num placard onde possas vê-los todos

os dias. Vão ajudar-te a não perder de vista os princípios que te orientam e a pô-los em prática na tua vida.
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https://www.staedtler.com/br/pt/


Um artigo de Monja

Em primeiro lugar, criar várias áreas sombreadas no
cartão de aguarela com lápis de cor karat aquarell de
cores diferentes. Com cores da mesma família, o
resultado será particularmente harmonioso.
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Humedecer as diferentes áreas sombreadas no cartão
de aguarela com um pincel de ponta espatulada
molhado.

Lavar o pincel depois da aplicação em cada cor, para
que as cores não se misturem.
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Em seguida, misturar as cores cuidadosamente com o
pincel redondo molhado, de modo a criar transições de
cor suaves.
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Quando tudo estiver bem seco, delinear as letras
previamente com o lápis.

4

Depois, com o marcador pigment liner de 0,5 mm ou 0,7
mm de espessura, traçar as linhas previamente
delineadas.

E os cartões do karma já estão prontos!

Segue a Monja no Instagram
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Resumo do material

https://www.instagram.com/jane_carrot/


Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

karat  aquarell 125 Lápis aquarelável - Caixa de metal contendo 36 cores
aquarelas sortidas

125 M36 1

Noris  120 Lápis grafite - Single HB 120-2 1

Também necessita:

Retângulos de papel de aguarela de aprox. 85 x 55 cm

®

®

https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/pintura/l-pis-de-cor/karat-aquarell-125-l-pis-aquarel-vel-125-m36/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/l-pis-grafite/noris-120-l-pis-grafite-m120/

