
Etiquetas decorativas presentes DIY em papel

Para que não haja confusões com os presentes, mostramos-te como podes fazer etiquetas decorativas com bonitos
letterings de forma muito simples. Decora-as com um pequeno ramo e aplica-as nos teus presentes para os tornar

ainda mais bonitos.

30 MIN

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


Um artigo de Mone

Instruções passo a passo

Imprime os moldes para as etiquetas com letterings.

Primeiro sombreia a parte de trás do molde impresso
com um lápis macio (2B). Tenta desenhar com o lápis de
forma plana sobre o papel.
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Agora coloca um molde sobre uma etiqueta em papel,
com o lado sombreado virado para baixo. Delineia o
motivo com um lápis afiado. Podes usar clipes para fixar
bem o motivo enquanto desenhas.
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Traça a inscrição completa com um marcador de ponta
fina triplus fineliner em cinzento, que também podes
usar para desenhar pequenos elementos ou um bordo.

Se utilizares diferentes tons de cinzento, conseguirás
também criar um efeito atrativo.
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Por último, recorta as etiquetas decorativas para
presentes, usando o molde como orientação.
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Com o alicate furador, faz dois furos na margem
superior, um à esquerda e outro à direita.
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Enfia as etiquetas num fio. Agora podes fixá-las nos
presentes, como se fossem grinaldas.
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Mais possibilidades criativas Variante de “Aguarela”

Se quiseres criar as etiquetas decorativas com um
bonito efeito de aguarela, os lápis Tinted watercolour
são a opção certa. Desenha elementos individuais com
os lápis de cor, como embrulhos, estrelas ou ,motivos
parecidos. Depois esbate o desenho com um pincel de
água para realçar as cores.

Quando tudo estiver bem seco, contorna o motivo com o
marcador de ponta fina triplus fineliner.
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Variante “Bold Lettering”

Podes realçar os teus letterings com o marcador triplus
color, graças à ponta mais grossa. É especialmente
adequada para criar linhas e letras largas.
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

STAEDTLER  tinted 146 10T Lápis aquarela - Estojo de metal
contendo 12 lápis aquarela de cores sortidas

14610T M12 1

STAEDTLER  949 Pincel de água - Cartela contendo 1 pincel redondo 949 BK-1-C 1

Também necessita:

Sacos de papel, molde

®

®

https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/l-pis-de-cor-art-sticos/staedtler-tinted-146-10t-l-pis-aquarela-14610t-m12/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-949-pincel-de-gua-949-bk-1-c/

