
Marcador de livro Hygge

A palavra sueca "Lagom" significa algo como "nem muito, nem pouco". Quem tem uma atitude "lagom" em relação à
vida consegue focar-se no que é realmente importante. Gosta de viver de modo sustentável, empenha-se em
preservar os recursos, comer de forma saudável e valoriza o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Para

garantir que essa atitude "lagom" está sempre presente, crie um marcador de livro minimalista. E ler também faz
parte do conceito Hygge!!

20 MIN

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


Um artigo de Claudia

Tutorial passo a passo

Imprima os modelos com as inscrições. Sombreie a
parte de trás das inscrições com um lápis macio (p. ex.,
Lumograph 6B).

1

Coloque o modelo com a inscrição LAGOM sobre o
papel, de lado e com a parte da frente para cima, e fixe-
o nos cantos superiores com fita gomada. 
Delineie as letras com um lápis H afiado para as
transferir. Antes de retirar o modelo com a inscrição,
levante os cantos do fundo e confirme se todos os
traços foram transferidos para o papel. Faça o mesmo
no segundo pedaço de papel. Depois, corte os
marcadores com o tamanho certo.

2



Delineie a palavra "Lagom" com uma caneta de ponta
de fibra triangular triplus em cinzento escuro. Deixe
secar alguns instantes. Use uma caneta de ponta de
fibra triangular triplus em cinzento claro para sombrear
cada letra, criando um efeito 3D.

3

Passe ao segundo pedaço de papel e delineie a primeira
frase da expressão em cinzento claro. 
Escreva a segunda frase em cinzento escuro. Crie
sombras em cinzento claro ao lado das letras em
cinzento escuro.

4

Use uma regra para medir o centro da parte de cima do
marcador e assinale-o com um pontinho a lápis.
Coloque os dois pedaços de papel um em cima do
outro. Fure os dois marcadores no sítio que assinalou.

5

Dobre um pedaço de cordel cinzento prateado a meio.
Enfie a laçada que acabou de fazer no furo, de baixo
para cima, e passe as duas pontas pelo meio. Aperte a
laçada e dê um nó, se necessário.

6

Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

triplus  color 323 Caneta de ponta de fibra em formato triangular - Produto
unitário cinza

323-8 1

STAEDTLER  8323 Caneta metálica - Produto unitário prata, espessura do
traço aprox. 1-2 mm

8323-81 1

Mars  Lumograph  100 Lápis premium de desenho - Produto unitário 6B 100-6B 1

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

Também necessita:

cartolina branca (2 pedaços, com 4 x 21 cm cada), furador (retire o tabuleiro do fundo), cordel
cinzento prateado (aprox. 15 cm), modelos com as inscrições
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https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/pintura/hidrocor/triplus-color-323-caneta-de-ponta-de-fibra-em-formato-triangular-m323/
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/materiais-de-arte/l-pis-art-sticos/mars-lumograph-100-l-pis-premium-de-desenho-m100/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/l-pis-art-sticos/mars-lumograph-100-l-pis-premium-de-desenho-m100/

