
Momentos de Viagem - postais feitos por si

Uma forma muito especial de enviar cumprimentos e felicitações 
Nem sempre é preciso comprar postais: com um pouco de criatividade, pode criar os seus próprios postais

personalizados. Um postal artesanal é uma forma simples de surpreender aqueles que ama. Quer o envie de um
destino de férias, a propósito de um aniversário ou simplesmente porque sim, estará a dizer às pessoas que as tem

no seu coração.

40 MIN

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


Um artigo de Jani

Tutorial passo a passo

Corte o papel de aguarela com o tamanho de um postal
(10,5x14,8 cm) e cole fita gomada ou fita washi nas
extremidades, para criar o aspeto de uma Polaroid. 
Aqui tapei 1 cm nos lados e 3 cm no fundo. A seguir,
pinte a parte de cima do papel com um tom
avermelhado.
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Esbata a cor à medida que desce, usando um pincel de
água, para os traços individuais deixarem de ser
visíveis.
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Para criar um efeito "ombré", adicione outra cor, por
exemplo, amarelo escuro, e esbata com água também.
Quando o postal secar, trace a concha levemente com
um lápis.
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Volte a delinear os contornos com um marcador de
aguarela castanho e, depois, pinte cuidadosamente por
cima com o pincel de água. 
Quando o desenho secar, delineie tudo mais uma vez
com a ponta fina de um marcador de aguarela cinzento
escuro, para reforçar os detalhes.
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Uns salpicos de tinta irão criar um efeito incrível no seu
postal. Para isso, ponha um pouco de tinta numa
superfície macia (não absorvente), como película
aderente, e molhe o pincel de água na tinta, juntamente
com um pouco de água. Dê pequenos toques no pincel
com o dedo indicador para criar os salpicos.
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Agora já pode retirar a fita gomada e escrever uma
saudação de férias na parte de baixo do postal, usando
marcadores finos e marcadores de aguarela.
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

STAEDTLER  3001 Caneta pincel para aquarela de ponta dupla -
Contém 36 pincéis aquarela de duas pontas em cores sortidas

3001 TB36 1

STAEDTLER  949 Pincel de água - Blister contendo 4 pincéis: redondo
fino, redondo médio, redondo grande, cinzel

949-SBK4-C 1

Noris  120 Lápis grafite - Single HB 120-2 1

Também necessita:

papel de aguarela, fita gomada ou fita washi

®

®

®

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-tb36/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-949-pincel-de-gua-949-sbk4-c/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/l-pis-grafite/noris-120-l-pis-grafite-m120/

