
Hand lettering: lanterna com cardápio de Natal

Impaciente para comemorar o Natal com os seus entes queridos?

Temos uma ótima ideia que irá ajudá-lo a aproveitar a espera. Mostramos-lhe como criar o seu cardápio de Natal em
alguns passos fáceis - e no popular estilo de hand lettering! Envolto em torno de uma lanterna e decorado com uma

guirlanda de eucalipto, será com certeza a grande atração na sua refeição de Natal.

30 MIN

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


Um artigo de Lea

Instruções passo a passo

Meça a altura do seu copo da lanterna e corte o naperon
na altura desejada com o X-ato.
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Desenhe linhas auxiliares finas no naperon com o
esquadro geométrico e o lápis para ajudá-lo a desenhar
letras retas e simétricas do texto do cardápio.
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https://www.staedtler.com/br/pt/descobrir/lea/


Utilize o pigment liner preto (espessura do traço de 0,5
mm) para criar as letras para o texto do seu cardápio de
Natal no naperon.
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Com os pigment liner verde e vermelho, desenhe
galhinhos natalícios entre os pratos do cardápio. Com o
marcador metálico dourado, acrescente alguns realces
dentro e ao redor da palavra "Cardápio".
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Apague cuidadosamente as linhas de lápis preliminares.
Atenção: não utilize o apagador nas áreas em que
utilizou o marcador metálico.

5

Enrole o naperon na lanterna e prenda na parte detrás
com fita adesiva.
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Amarre o ramo de eucalipto em torno da parte inferior da
lanterna e prenda-o com a linha de cozinha.

Pronto!
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Lista de Materiais



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

pigment liner 308 Fineliner - Produto unitário preto, traço
aproximadamente 0.5 mm

308 05-9 1

STAEDTLER  8323 Caneta metálica - Produto unitário, espessura
aproximada da linha 1-2 mm

8323-11 1

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

526 50 1

Mars  Lumograph  100 Lápis premium de desenho - Produto unitário HB 100-HB 1

Também necessita:

esteira de corte e X-ato, naperon de papel, lanterna, vela, raminho de eucalipto, linha de
cozinha, fita adesiva

®

®
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https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/pintura/canetas-fineliner/pigment-liner-308-fineliner-m308/
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/l-pis-e-acess-rios/borracha/mars-plastic-526-50-borracha-em-qualidade-premium-526-50/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/l-pis-art-sticos/mars-lumograph-100-l-pis-premium-de-desenho-m100/

