
Imagem natalícia para janela com Chalk Markers

O Natal é sempre uma época mágica e encantadora. Enquanto lá fora está escuro e frio, aconchegamo-nos em casa
com uma boa chávena de chá e biscoitos para nos prepararmos para os dias de contemplação que se aproximam.

Os tradicionais trabalhos manuais e decorações de Natal ajudam a criar o espírito de Natal em casa. 

Com esta imagem natalícia na tua janela, será ainda mais encantador contemplar a maravilhosa paisagem de
inverno lá fora. Graças ao molde impresso, podes traçar o motivo com os marcadores Chalk Marker para criar um

ambiente de Natal em tua casa.

20 MIN

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


Um artigo de Vera

Tutorial em vídeo

Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

Lumocolor  chalk marker 344 Marcador de giz com ponta redonda -
Caixa de cartão com 8 marcadores de giz Lumocolor em várias cores

344 C8 1

Também necessita:

Fita adesiva ou fita crepe, impressora e papel

®

Instruções passo a passo

Limpa as janelas de modo a que não tenham pó nem
gordura.

Imprime o molde em formato A4. Tens duas
possibilidades:

► Podes imprimir o molde de 4 páginas e une-as com
fita-cola pelos pontos numerados, prestando atenção
para que haja correspondência entre os padrões. As
dimensões finais da janela são de aproximadamente 36
cm x 40 cm.

► Em alternativa, podes imprimir o molde de 1 página
em qualquer tamanho que queiras, usando a função
Adobe Poster.
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https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/marcadores-tinta-acrilica-e-giz-liquido/lumocolor-chalk-marker-344-marcador-de-giz-com-ponta-redonda-344-c8/


Depois de imprimires o molde, fixa-o com um pouco de
fita adesiva na parte de fora da janela que quiseres.
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Depois, podes começar a desenhar: para isso, traça
simplesmente o molde com marcadores Lumocolor
Chalk nas cores que preferires. Não deixes que os
habituais vidros duplos e triplos te desconcentrem e
tenta trabalhar o mais possível de frente para a janela.
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