
Cena noturna no acampamento

Fogueira sob um céu estrelado – momentos de campismo inesquecíveis.

Uma cena romântica de acampamento, com uma fogueira e estrelas a brilhar no céu, faz bater com força o coração
de qualquer amante da vida ao ar livre. Este tipo de férias proporciona liberdade total. Não será possível encontrar

mais natureza em nenhum outro lugar como na cena noturna de acampamento criado por si.
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https://www.staedtler.com/br/pt/


Um artigo de Jill

Instruções passo a passo

Desenhe os traços externos da tenda de campanha com
um lápis de cor super soft branco sobre cartolina preta.
Limite a figura à esquerda e à direita com dois traços
verticais longos que, mais tarde, servirão para árvores.
À esquerda da tenda de campanha, desenhe uma
fogueira.
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Sombreie o fundo em diferentes cores celestes com
lápis de cores super soft. Crie um bonito gradiente de
cores desde o azul-escuro, lilás e até ao vermelho.
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Utilize um esfuminho para esbater as cores do céu e
conseguir transições suaves. Pinte as chamas da
fogueira com um lápis de cor super soft vermelho.
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Desenhe dois abetos nos traços feitos a cada lado da
tenda de campanha, utilizando um lápis pastel branco
para pintar os ramos da árvore. Acrescente uma lua na
parte superior do acampamento e fumo fino sobre o
fogo.
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Para dar mais profundidade, desenhe sombras
delicadas na parte superior e inferior da tenda de
campanha com um lápis pastel branco. Nas duas
esquinas superiores, faça uns traços mais fortes que
vão para o centro da tenda de campanha, simulando
pregas para dar volume à tenda.
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Agora utilize vários marcadores metálicos para dar um
toque mais atrativo à cena do acampamento. Com um
marcador metálico prateado, pinte pequenos pontinhos
no céu à noite como se fossem estrelas brilhando à luz
da lua. O marcador metálico vermelho é perfeito para
fazer o fogo parecer ainda mais flamejante.

6



Por último mas não menos importante, repasse as áreas
que deseja enfatizar com o lápis pastel branco e
sombreie com cuidado o solo com um meio círculo.
Acrescente um pouco de grama desenhando-a no solo,
tornando a cena romântica no acampamento perfeita. O
esfuminho fará as transições de cores mais suaves.
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Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

Mars  Lumograph  pastel 100P Lápis pastel - Cartela contendo 6
lápis pastel em cores sortidas

100P-SBK6 1

STAEDTLER  5426 Esfumaçador - Cartela contendo esfumaçadores
tamanho: 1, 4, 6, 8

5426-S BK4 1

STAEDTLER  8323 Caneta metálica - Produto unitário prata,
espessura do traço aprox. 1-2 mm

8323-81 1

STAEDTLER  8323 Caneta metálica - 8323-232 1

Também necessita:

cartolina preta
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https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/l-pis-grafite/mars-lumograph-pastel-100p-l-pis-pastel-100p-sbk6/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-5426-esfuma-ador-5426-s-bk4/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/canetas-de-ponta-de-fibra-fineliner-e-marcadores-met-licos/staedtler-8323-caneta-met-lica-m8323/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/canetas-de-ponta-de-fibra-fineliner-e-marcadores-met-licos/staedtler-8323-caneta-met-lica-m8323/

