
Poster com lettering "Sweet dreams"

Expressões encantadoras como decoração de quarto de criança: Procuras algo para dar como presente de
nascimento ou queres tornar o quarto dos teus filhos mais bonito com algo feito por ti? 

Então, este lettering colorido não pode falhar! Expressões e ditados decorados são mensagens maravilhosas para
transmitir às crianças. O arco-íris colorido é uma bela companhia para a história antes de deitar, gerando alegria e

bons sonhos.

30 MIN

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


Um artigo de Claudia

Instruções passo a passo

Imprime o molde com o motivo pretendido.

Sombreia a parte de trás do molde com o motivo com
um lápis macio (p. ex., Mars Lumograph 7B).

Dica: Numa loja de cópias, podes ampliar o molde para
o tamanho que quiseres. Dessa forma podes até fazer
posters de tamanho A2.
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Fixa o molde (com a parte da frente para cima) com fita
crepe no canto superior do teu papel para o lettering. 
Posiciona o molde com as letras de modo a que o traço
da letra “t” na palavra “sweet” fique exatamente
sobreposto ao traço do “t” por baixo do arco-íris. 
A seguir, traça as linhas com um lápis HB afiado. Assim,
transferes o motivo para o papel. 
Antes de retirares o molde, dobra um canto para cima e
verifica se todas as linhas foram transferidas.
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Com o pigment liner preto resistente à luz com 0,7 de
espessura, traça a faixa, as nuvens, os corações e as
letras.
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Agora pinta o arco-íris com os lápis de cor aguareláveis.
Pinta os arcos de dentro para fora. Começa com
vermelho, seguido de cor-de-laranja, amarelo, verde e
azul.
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Depois, aplica a técnica de aguarela nas cores usando
um pincel e água limpa e deixa secar bem.
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

Mars  Lumograph  100 Lápis premium de desenho - Produto unitário 7B 100-7B 1

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

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

308 07-9 1

Também necessita:

Papel liso em branco (A4), copo com água, pincel
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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/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/pintura/canetas-fineliner/pigment-liner-308-fineliner-m308/

