
Ramo de flores estivais

Um encantador ramo de flores estivais com muito pouco esforço.

As flores e ervas mais bonitas florescem no verão nos campos e ao longo das veredas. Despertam sempre o desejo
de usá-las para decorar a casa. O ramo de flores estivais pintado por si parece colhido recentemente dos prados. A

suavidade do ramo envolve você e o seu lar, dando uma maravilhosa sensação de verão.
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Instruções passo a passo

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


Desenhe primeiro o ramo de flores em papel de
aguarela branco muito suave com o lápis Lumograph.
Quando estiver contente com o esboço, apague um
pouco os traços de lápis com um apagador artístico.
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A papoila e o girassol desenham-se com lápis de cor
aguarelável. Oriente-se pelo seu esboço a lápis. Para
não perder a naturalidade não pinte ainda as flores por
completo, mas define-as com alguns poucos traços.   
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Agora pinte os traços desenhados com um pincel de
água e preencha as flores completamente com tinta
suave, diluída. Para as bagas você pode misturar as
cores e conseguir sua própria tonalidade. Simplesmente,
pinte com watercolour brush pen as cores azul e
vermelho numa lâmina. Com o pincel de água, as cores
podem ser misturadas entre si e colhida a nova
tonalidade para ser utilizada. Pinte as bagas
delicadamente com pontinhos justapostos.
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Os pigment liner de cores e os triplus broadliner podem
ser utilizados para acrescentar detalhes delicados e
interessantes. Quando estiver contente com as suas
flores, desenhe os talos com lápis de cor aguarelável.
Se deseja enfeitar ainda mais o seu ramo de flores,
utilize os pigment liner para pintar pequenas folhas e
algumas gramíneas. Isto proporcionará um contraste
interessante.
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Para concluir, salpique pequenas gotas sobre o papel
para dar um toque mais alegre ao fundo.

5

Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

pigment liner 308 Fineliner - Caixa STAEDTLER contendo 6 pigment
liner em cores sortidas (amarelo, fúcsia, azul-claro, verde-claro,
marrom-claro, cinza), espessura do traço de aprox. 0.3 mm

30803S2SB6 1

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 - Cartela contendo 1 pincel redondo 949 BK-1-C 1

Mars  Lumograph  100 Lápis premium de desenho - Produto unitário
HB

100-HB 1

STAEDTLER  5427 Borracha - Produto unitário, tamanho: 40 x 40 x
11 mm

5427 1

Também necessita:

lâmina, papel de aguarela
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https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/pintura/canetas-fineliner/pigment-liner-308-fineliner-30803s2sb6/
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-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/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-5427-borracha-5427/

