
Sacos com hand lettering como cachepô

O que acha de um bonito envoltório para a sua planta favorita ou para um ramo de flores?

É preciso apenas um pouquinho de habilidade para fazer maravilhas com sacos de papel branco. A combinação de
hand lettering e ilustrações em aguarela fica excelente nos sacos e vai espalhar boas notícias por toda a sua casa!

Além disto, estes cachepôs e envoltórios para vasos feitos por si não ficam apenas bonitos na sua sala de estar, mas
também são excelentes prendas para os seus entes queridos.
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https://www.staedtler.com/br/pt/


Um artigo de Lea

Instruções passo a passo

Dobre e abaixe a parte superior do saco de papel.
Repita este passo uma ou duas vezes, dependendo da
altura final do saco que deseja.

1

Faça um esboço do hand lettering que deseja com o
lápis.

Dica: Pode desenhar à mão livre ou, se não tiver muita
prática, é muito fácil transferir um desenho para o saco.
Para isto, basta recortar o modelo com as letras e
sombrear toda a parte detrás, mantendo o lápis (2B)
inclinado sobre o papel. De seguida, coloque o modelo
no saco e repasse as letras com um lápis afiado (HB).
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https://www.staedtler.com/br/pt/descobrir/lea/


Repasse as letras do hand lettering com os pigment
liner.
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Utilize os marcadores metálicos para decorar ao seu
gosto.
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Utilize os lápis de cores ergosoft aquarell para desenhar
figuras decorativas, como flores ou gavinhas de flores,
debaixo das letras do hand lettering.
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Pinte as figuras com um pincel fino e um pouco de água,
criando um bonito efeito de aguarela.
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https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/canetas-de-ponta-de-fibra-fineliner-e-marcadores-met-licos/staedtler-8323-caneta-met-lica-m8323/


Depois que tudo estiver seco, apague cuidadosamente
as linhas de lápis visíveis.
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Coloque as flores ou a planta de interior num vaso
pequeno dentro do saco de papel decorado.

O cachepô feito por si para as suas plantas está
pronto!
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Lista de Materiais



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

pigment liner 308 Fineliner - Produto unitário preto, traço
aproximadamente 0.1 mm

308 01-9 1

pigment liner 308 Fineliner - Produto unitário preto, traço
aproximadamente 0.3 mm

308 03-9 1

STAEDTLER  8323 Caneta metálica - 8323-553 1

STAEDTLER  8323 Caneta metálica - 8323-232 1

Também necessita:

sacos de papel brancos, pincel e água, flores frescas e/ou planta de interior

®
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