
Imagens DIY Boho

Também adoras a arte minimalista de estilo Boho e gosta-as de criar as tuas próprias obras de arte abstrata? É fácil,
graças às nossas instruções! 

Damos-te algumas ideias de como podes pintar os teus quadros próprios Boho.

20 MIN

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


Tutorial em vídeo

Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

STAEDTLER  3001 Caneta pincel para aquarela de ponta dupla -
Estojo contendo 18 canetas pincel aquarelas de ponta dupla em cores
sortidas

3001 TB18 1

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

STAEDTLER  989 Pincel sintético - Blister contendo 2 pincéis: #2
redondo, #8 redondo, #8 plano

989-SBK3-3 1

Também necessita:

Bloco de aguarela (p. ex., tamanho A3), copo com água, moldura adequada

®

®

®

Instruções passo a passo

https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/canetas-de-ponta-de-fibra-fineliner-e-marcadores-met-licos/staedtler-3001-caneta-pincel-para-aquarela-de-ponta-dupla-3001-tb18/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-949-pincel-de-gua-949-bk-1-c/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-989-pincel-sint-tico-989-sbk3-3/


Pintar padrões Boho: um mini-guia para os teus quadros

1 Seleção das formas: no molde, podes encontrar algumas formas que são ideais para os
quadros de estilo Boho, além de serem fáceis de desenhar: 
•    Formas redondas e circulares: p. ex., círculos, anéis, arco-íris, arco-íris, semicírculos,
pontos 
•    Formas semelhantes a letras, com arredondamentos suaves: p. ex., C, B, E, S e T 
•    Formas angulares com arredondamentos suaves: p. ex., retângulos, triângulos,
quadrados 
•    Formas figurativas: p. ex., plantas, flores, folhas, garrafas, vasos, luas crescentes

2 Número de formas: para garantir um efeito harmonioso, combina um número ímpar de
formas como, p. ex., 3 ou 5 formas em cada quadro.

3 Disposição das formas: o melhor é fazer um esboço da imagem que vais desenhar na tela
primeiro num papel pequeno, usando um lápis. Assim podes fazer algumas experiências
com várias formas, tamanhos e posições e ver o que ficará bem no quadro. Também é
possível fazer sobreposições de formas. Certifica-te de que as formas não ficam
demasiado afastadas umas das outras, caso contrário, podem parecer mal conjugadas e o
efeito perde-se. No que diz respeito à disposição, podes aplicar a com a regra dos terços:
divide o quadro em nove partes iguais traçando duas linhas horizontais e duas linhas
verticais. Podes posicionar as tuas formas nestas linhas, usando um “cruzamento” para
colocar uma das formas principais. O equilíbrio é importante para criar uma imagem
harmoniosa, por exemplo, posicionando uma forma maior no canto superior direito e uma
forma também de maiores dimensões no canto inferior esquerdo.

4 Seleção das cores: tal como acontece com as formas, idealmente deves trabalhar com 2 a
3 cores principais (p. ex., cores complementares) e, se necessário, mais tonalidades.

5 Trabalho prévio: planeia com que superfície de cor vais começar. As superfícies claras
podem ser pintadas por cima mais tarde, enquanto no caso das superfícies mais escuras é
preciso planear e deixar o espaço suficiente.

Pinta a tua própria arte abstrata: Instruções passo a passo

Começa pelas linhas exteriores da forma abstrata e
traça-asno papel de aguarela com o marcador de ponta
dupla aguarelável. Pinta, em seguida, o motivo
completo na tela, com a ponta do pincel. 
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https://e.staedtlercdn.com/fileadmin/user_upload/Content/Articles/I355-DIY-Boho-painting/Template_DJ_brush-pencils_3001_BOHO-drawings_STAEDTLER.1657806323.pdf


Agora aplica a técnica de aguarela no motivo. Para
isso, o melhor é usar uma caneta de água ou um pincel
sintético clássico. Esbate a forma minimalista
completamente com água e usa um pouco mais de
água em alguns pontospara obteres um maior efeito
de aguarela.

2

Repete os passos anteriores para cada motivoaté a
obra de arte estar pronta. Se desenhares superfícies
sobrepostas, deixa secar completamente a superfície
que está por baixo para evitar que as cores se
misturem. A área por baixo deve ter uma tonalidade
mais clara, de modo a poder ser pintada por cima de
forma a cobrir bem a área.
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