
Postal de Natal DIY com lápis aguareláveis

A época mais mágica do ano está a chegar. Com poucas palavras de amor e carinho escritas à mão ou até um
postal de felicitações feito por ti, é muito fácil desejares aos teus entes queridos um Feliz Natal e mostrar-lhes que

eles estão no teu coração. Um postal feito por ti transmite ainda mais amor e apreço do que um postal comprado. É
muito fácil criar postais de felicitações. Aqui mostramos-te como podes pintar um postal de Natal individual com lápis

aguareláveis.

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


Tutorial em vídeo

Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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

Mars  Lumograph  100 Lápis premium de desenho - Produto unitário
B

100-B 1

STAEDTLER  146 10C Lápis aquarelável - Caixa contendo 24 lápis
aquarela em cores sortidas

14610C C24 1

pigment liner 308 Fineliner - Produto unitário preto, traço
aproximadamente 0.7 mm

308 07-9 1

Também necessita:

Papel de aguarela

®

® ®

®

Instruções passo a passo

Imprime os motivos.

Sombreia a parte de trás do molde com o motivo de
modo uniforme com um lápis macio (p. ex., Mars
Lumograph B). Coloca o molde (com a parte da frente
virada para cima) sobre o papel. Traça os contornos e
as linhas com o lápis afiado (Noris HB). Assim,
transferes o motivo para o papel.
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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/l-pis-art-sticos/mars-lumograph-100-l-pis-premium-de-desenho-m100/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/pintura/l-pis-de-cor/staedtler-146-10c-l-pis-aquarel-vel-14610c-c24/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/pintura/canetas-fineliner/pigment-liner-308-fineliner-m308/


Pinta os motivos com os lápis de cor aguareláveis.

Agora esbate cuidadosamente os ramos de pinheiro,
folhas e bagas pintados com um pouco de água, usando
o pincel de água, o qual cria um efeito de aguarela
fantástico.
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Depois, quando tudo estiver bem seco, traça as letras
com o marcador pigment liner e acrescenta ainda
pequenos detalhes.

E o teu postal de Natal está pronto.
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