
Desenho em tons pastel – Coroa de flores com borboleta

A natureza oferece-nos cores e formas maravilhosas, que podemos transpor para o papel com os lápis pastel. Cria a
tua própria coroa de flores magnífica e deixa que uma borboleta pouse suavemente em cima. Os delicados tons

pastel dão à tua pequena obra de arte um aspeto natural e levam um pouco da natureza até tua casa.

40 MIN

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


Um artigo de Theresa

Instruções passo a passo

Desenhar

Com a ajuda do compasso, desenha um círculo no
centro da folha. Começa o teu desenho a lápis no
semicírculo inferior e desenha uma grande pétala;
acrescenta diferentes pétalas a toda a volta e traça
ramos finos em volta do círculo. Deixa um pequeno
espaço em cima do lado direito, para que a tua coroa de
flores pareça mais solta e arejada. No centro do círculo,
desenha ainda uma pequena borboleta.
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Colorir as flores

Usa o desenho como orientação para colorires com os
lápis pastel. Começa novamente pela pétala grande no
centro e desenha folhas e fores ao longo da linha do
círculo.
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Gradientes e destaques de cor

Acentua sobretudo os contornos e as formas e sombreia
as superfícies apenas ligeiramente. Assim, obterás
belos gradientes de cor depois de esborratar. Os lápis
pastel também são ótimos para misturar; podes, por
exemplo, pintar estruturas verde escuras nas folhas
verdes claras ou aplicar destaques nas pétalas usando
pigmento branco.

3

Desenhar a borboleta

A borboleta sobressai graças ao contorno em preto. Ao
desenhar com os lápis pastel, presta atenção para que
as cores não esborratem inadvertidamente; para isso,
usa uma folha de papel por baixo para protegeres o teu
desenho.
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Misturar

Para que a tua coroa de flores ganhe vida, pega no lápis
misturador para misturar a cor aplicada. Utiliza a ponta
grossa para as partes mais amplas e a mais fina para os
detalhes, como folhas pequenas. Também podes
esborratar a cor dos lápis pastel com os dedos, mas o
resultado é melhor se usares o lápis misturador. Por fim,
podes aplicar fixador para evitar que a tua obra de arte
esborrate e usar a lixa para deixar as pontas do lápis
misturador novamente a postos para o próximo trabalho.
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Os nossos lápis pastel de alta pigmentação são ideais para
criar imagens mate de aspeto aveludado. A mina de pó
macio permite criar bonitos gradientes de cor, com a ajuda
do lápis de mistura. Este ligeiro efeito esborratado cria ainda
mais nuances ao misturar as cores umas com as outras.

Resumo do material

https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/l-pis-de-cor-art-sticos/staedtler-pastel-146p-l-pis-aquarela-146p-m12/


Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

STAEDTLER  pastel 146P Lápis aquarela - Estojo de Metal contendo
12 lápis de cores pastel sortido

146P M12 1

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

5426-S BK4 1

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

100-2B 1

rasoplast 526 B-9 Borracha - Blister contendo 2 borrachas 526 B30-9 526B3BK2-C 1

Mars  510 25 Apontador de furo duplo - Blister contendo 1 apontador
de metal de furo duplo

510 25BK-C 1

Também necessita:

Papel (p. ex., 20 x 20 cm), fixador
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https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/l-pis-de-cor-art-sticos/staedtler-pastel-146p-l-pis-aquarela-146p-m12/
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/l-pis-art-sticos/mars-lumograph-100-l-pis-premium-de-desenho-m100/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/rasoplast-526-b-9-borracha-526b3bk2-c/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/mars-510-25-apontador-de-furo-duplo-510-25bk-c/

