
Botanic Living - bastidor de bordado artesanal

Encanto nórdico! 
Cria um estilo escandinavo incrível em tua casa. Não só irradia formalismo e minimalismo elegantes, como também é
exclusivo e individual. Com um bastidor e muita alegria em criar algo com as tuas próprias mãos, podes fazer peças

de decoração maravilhosas e de estilo natural para tua casa. Com flores frescas e handlettering criado por ti, o
bastidor irá ser, sem dúvida, ser o centro das atenções.

40 MIN

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


Um artigo de Mone

Instruções passo a passo

Imprime os moldes, recorta a palavra pretendida e
sombreia a parte de trás do papel com um lápis macio.
Agora coloca o molde sobre o papel (SnapPap), com o
lettering virado para cima. Para este projeto, o papel
deverá medir aprox. 35 cm x 10 cm. 
Em seguida, traça todos os contornos do lettering com o
lápis HB, de modo a transferir o desenho para o papel.
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Com o marcador pigment liner 1.2, desenha todos os
contornos do lettering e pinta-o. 

Dica: Para letterings extremamente finos, o marcador
pigment liner está disponível a partir dos 0.05 de
espessura.
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Agora sombreia em volta do lettering com lápis de cor
aguarelável verde claro (a cor que escolhemos aqui foi o
tom olive).
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Com um pincel de água, esbate a superfície pintada de
verde claro\ (também podes usar um pincel e água,
claro). A água cria um efeito atrativo e suave. 
Antes de continuar, deixa secar bem.  

4

Para um estilo vintage, amarrota um pouco o papel
depois de secar e volta a alisá-lo.
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Por fim, recorta um pequeno triângulo em ambas as
pontas.
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Coloca o lettering no centro da moldura do bastidor e
estica. Ornamenta o bastidor com fitas, flores e
elementos decorativos. 

Dica: Utiliza cola rápida, que aguenta durante mais
tempo.
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

STAEDTLER  146 10C Lápis aguarelável - Caixa de metal contendo
24 lápis aguarelável em cores sortidas

14610C M24 1

STAEDTLER  949 Pincel de água - Blister contém 1 pincel de água 949 BK-1-C 1

Mars  Lumograph  100 Lápis de desenho - Single HB 100-HB 1

Mars  Lumograph  100 Lápis de desenho - Single 4B 100-4B 1

Mars  562 04 F Plexiglas  - régua - Single Comprimento 30 cm 562 04-30F 1

Noris  965 Tesoura para hobbies - Blister Contém uma tesoura de 14
cm de comprimento

965 14 NBK 1

Também necessita:

Bastidor para bordar, SnapPap, papel Mix Media, elementos decorativos, cordão de juta, fita
para embalagem, flores, cola rápida
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/l-pis-de-cor-art-sticos/staedtler-146-10c-l-pis-aguarel-vel-14610c-m24/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-949-pincel-de-gua-949-bk-1-c/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/l-pis/mars-lumograph-100-l-pis-de-desenho-m100/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/l-pis/mars-lumograph-100-l-pis-de-desenho-m100/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/desenho-t-cnico/r-guas-e-esquadros-graduados/mars-562-04-f-plexiglas-r-gua-562-04-30f/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/pintar/pigmentos-coloridos/noris-965-tesoura-para-hobbies-965-14-nbk/

