
Estilo Japandi – quadro DYI de grande formato

Japandi: é a estética nipónica combinada com o conforto e minimalismo do estilo de mobiliário escandinavo. Ambos
têm em comum as linhas retas, a funcionalidade e a qualidade. 

Esta tela de grande formato cumpre esses requisitos na perfeição: graças às suas dimensões generosas e ao padrão
geométrico, cria harmonia em qualquer casa, evocando também as superfícies elegantes dos jardins zen japoneses

que transmitem tranquilidade a quem os contempla. Para criares a tua tela, precisas de um marcador Lumocolor
permanent, que te vai ajudar a traçar linhas bem fiéis ao conceito de Wabi Sabi nipónico. As diferentes espessuras

de traço tornam a imagem ainda mais vibrante, sem perder o seu efeito apaziguador.

30 MIN

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


Um artigo de Vera

Instruções passo a passo

Enrola o cordel duas a três vezes em volta da ponta do
lápis e dá um nó apertado, empurrando o cordel o
máximo possível em direção à ponta.
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Para o padrão geométrico de arcos, usa uma régua
grande ou uma fita métrica para apurar o meio do teu
quadro e assinala-o com um lápis (1º ponto central).
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Traça uma linha vertical no centro da tela até ao
tamanho máximo que pretenderes para os teus arcos.
Em seguida, faz as marcações para os arcos individuais.
Optámos por uma distância de 4 cm entre cada e um
raio máximo de 32 cm, e colocámos marcações na linha
central aos 32, 28, 24, 20, 16, 12 e 8 cm.
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Para desenhar os arcos, fixa o lápis com o cordel no 1º
ponto central da tela, usando um pionés. Assegura que
o comprimento do cordel é igual à primeira marcação na
tua linha central. Desenha agora um semicírculo até à
margem da tela e repete o processo com as seis
marcações restantes. Nos arcos mais longos, podes
utilizar o mesmo método e fixar o cordão do lápis mais
acima no centro na tela.
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Depois de traçares os semicírculos, prolonga as linhas
até à margem da tela, usando um esquadro ou uma
régua.
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Agora, com o marcador Lumocolor permanent de ponta
grossa, delineia novamente os arcos traçados duas a
três vezes. Para conseguires um visual ao verdadeiro
estilo Wabi Sabi, traça as linhas de forma solta, com
uma ligeira ondulação irregular. Preenche os eventuais
espaços em branco com o marcador Lumocolor
permanent. E o teu quadro moderno e minimalista de
estilo Japandi já está pronto!
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Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

Lumocolor  permanent marker 352 Marcador permanente com ponta
redonda -

352-9 1

Mars  plastic 526 50 Borracha em qualidade premium - Tamanho do
produto unitário: 65 x 23 x 13 mm

526 50 1

Também necessita:

1 tela (p. ex., 100 x 120 cm), 1 cordel e pionés (para as telas mais pequenas, basta um
compasso), 1 esquadro grande e/ou uma fita métrica

®

®

https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/marcador/marcador-permanente/m352/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/borracha/mars-plastic-526-50-borracha-em-qualidade-premium-526-50/

