
Noris junior - Lanternas mágicas

Veja só o que está a brilhar! Com os lápis de cores Noris junior pode decorar frascos de conserva e transformá-los
em lindas lanternas. Com uma cadeia de luzes LED ou uma velinha LED, a lanterna e o ambiente iluminam-se com
um brilho suave e aconchegante. Decorados com boneco de neve, cristais de gelo e estrelas, trazem a atmosfera
gelada do inverno para dentro de casa. E o melhor dos lápis de cores Noris junior? São fáceis de limpar com um

limpador de vidro, para que possa decorar novamente a lanterna em cada nova temporada.
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Instruções passo a passo

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


Para permitir que a lanterna possa ser pendurada mais
tarde, logo no começo peça a um adulto para fazer um
gancho de arame.

Corte dois pedaços de arame de artesanato. Devem ser
longos o suficiente para caber no gargalo do frasco de
conserva. Dobre um dos pedaços de arame um pouco
solto nas duas extremidades. As extremidades dobradas
não devem ser muito curtas, para poderem ser bem
torcidas.
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Com o alicate torça as extremidades do arame para
formar uma pequena anilha em cada extremidade. De
seguida, dobre o arame em forma de U. A alça da sua
lanterna está pronta.
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Agora passe o segundo pedaço de arame por ambas as
anilhas e junte as extremidades.
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Coloque o arame aberto em volta do pescoço do frasco
de conserva. Sobreponha as extremidades do arame e
aperte para que encaixe corretamente ao redor do
frasco.
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Torça as extremidades do arame sobreposto com o
alicate, unindo-as. É importante que o arame encaixe
com firmeza ao redor do frasco e não escorregue.
Segure as extremidades do arame torcido com o alicate
e dobre-as para dentro.
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Agora a lanterna está pronta para ser decorada. Para
facilitar a visualização dos desenhos enquanto pinta,
basta enrolar um pedaço de papel preto e inseri-lo no
frasco de conserva.
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Não há limites para a sua imaginação quanto à escolha
do design: que tal um boneco de neve com uma cenoura
no nariz, estrelas amarelas brilhantes ou cristais de neve
azul-gelo? Pinte ao redor da lanterna como desejar.
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Quando a lanterna estiver concluída, basta preenchê-la
com areia decorativa colorida.
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Para iluminar a lanterna, coloque uma cadeia de luzes
LED ou uma velinha LED no interior do frasco. Esta
iluminação criará um brilho bonito e dará ao quarto do
seu filho uma sensação agradável e aconchegante.
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Lista de Materiais

Também necessita: frasco de conserva, cadeia de luzes LED ou vela LED, arame de artesanato, alicate de corte,
areia de decoração, uma folha de papel preto


