
Designs tropicais de tangram

Designs tropicais de tangram 
Os motivos de inspiração tropical criam de imediato um ambiente alegre e de verão. Com estes quatro imagens

feitas por ti, vais poder levar o mundo dos Trópicos até às tuas paredes. Os frutos tangram coloridos e brilhantes são
simples e fáceis de pintar. Dependendo da tua prática, agora podes usar as linhas exteriores dos moldes e desenhar

diretamente a parte de dentro os frutos. Em alternativa, podes colorir as diferentes partes orientando-te pelos
números no segundo molde auxiliar, seguindo os números para pintar, uma vez que os números no molde auxiliar

correspondem aos números dos lápis de cor.
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https://www.staedtler.com/br/pt/


Um artigo de Claudia

Ananás

Preparação: Imprime os moldes dos motivos. Coloca
todos os lápis necessários à mão, ao lado do teu molde.

Dica: Para não sujares o papel, podes colocar um papel
branco por baixo da palma da mão ao desenhar.
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Vais precisar das seguintes cores: 1, 9, 10, 11, 16, 17,
23, 24, 25, 42, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 550.
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

STAEDTLER  146C Lápis de cor - Caixa contendo 72 lápis de cores
sortidos

146C C72 1

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

510 25BK-C 1

Também necessita:

Moldes

®

®

Pitaia

https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/l-pis-de-cor-art-sticos/staedtler-146c-l-pis-de-cor-146c-c72/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/mars-510-25-apontador-de-furo-duplo-510-25bk-c/


Preparação: Imprime os moldes dos motivos. Coloca
todos os lápis necessários à mão, ao lado do teu molde.

Dica: Para não sujares o papel, podes colocar um papel
branco por baixo da palma da mão ao desenhar.
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Vais precisar das seguintes cores: 2, 9, 17, 20, 21, 23,
24, 25, 27, 29, 50, 52, 53, 56, 61, 146, 222, 260, 297.
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

STAEDTLER  146C Lápis de cor - Caixa contendo 72 lápis de cores
sortidos

146C C72 1

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

510 25BK-C 1

Também necessita:

Moldes

®

®

Kiwi

Preparação: Imprime os moldes dos motivos. Coloca
todos os lápis necessários à mão, ao lado do teu molde.

Dica: Para não sujares o papel, podes colocar um papel
branco por baixo da palma da mão ao desenhar.
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Vais precisar das seguintes cores: 17, 19, 49, 50, 52, 53,
56, 57, 59, 73, 76, 77, 85, 579.
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Resumo do material

https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/l-pis-de-cor-art-sticos/staedtler-146c-l-pis-de-cor-146c-c72/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/mars-510-25-apontador-de-furo-duplo-510-25bk-c/


Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

STAEDTLER  146C Lápis de cor - Caixa contendo 72 lápis de cores
sortidos

146C C72 1

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

510 25BK-C 1

Também necessita:

Moldes

®

®

https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/l-pis-de-cor-art-sticos/staedtler-146c-l-pis-de-cor-146c-c72/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/mars-510-25-apontador-de-furo-duplo-510-25bk-c/

