
Campo silvestre no verão

No verão, venham desfrutar da nossa natureza que tem muito a oferecer.

Um passeio descontraído pela natureza com temperaturas estivais leva sempre ao campo silvestre florido. Papoula,
centáurea-azul e camomila crescem e florescem ao lado de grãos silvestres, compondo, em conjunto, uma

maravilhosa paisagem, exatamente como esta alegre aguarela. Neste caso, mostra um campo silvestre iluminado
pela luz ténue do crepúsculo.
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Um artigo de Bina

Instruções passo a passo

Primeiramente, crie o fundo pintando faixas de 1 a 2 cm
de altura, uma após a outra, com brush pens em tons de
vermelho e amarelo sobre papel de aguarela branco.
Comece com cores mais escuras, avançando para baixo
com tons mais claros. Utilizámos aqui diferentes
tonalidades de vermelho a amarelo.

Com um pincel de água, una as faixas umas com as
outras, esbatendo as cores entre si. Preste atenção de
misturar as cores entre si apenas levemente para
manter o gradiente de cores, e não misturar as cores por
completo uma com as outras. Para criar pequenas
nuvens, pode utilizar o pincel de água para acrescentar
um pouquinho de água pura em certas zonas húmidas.
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Deixe tudo secar primeiro. Em seguida, logo abaixo do
seu gradiente de cores, pinte faixas de 4 a 5 cm de
altura com um brush pen castanho-escuro e esbata-as
com um pincel de água.
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Para pintar o campo silvestre, puxe para cima com
suavidade a cor ainda húmida com o pincel de água
sobre a área mais clara. Deste modo, obtém-se espigas
finas.
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Com um brush pen preto pode espessar um pouco o
campo silvestre e acrescentar detalhes à composição.
Finalmente, utilize um pigment liner preto para desenhar
pequenos passarinhos no céu e alegrar o seu trabalho. 

4

Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

STAEDTLER  3001 Marcador aguarelável de ponta dupla - Etui
contendo 36 marcador aguarelável de ponta duplacores em cores
sortidas

3001 TB36 1

STAEDTLER  949 Pincel de água - Cartão de blister com 4 escovas:
fino redondo, médio redondo, grande redondo, cinzel

949-SBK4-C 1

pigment liner 308 Marcador fino - Single Espessura do traço aprox. 0.3
mm, preto

308 03-9 1

Também necessita:

papel de aguarela

®

®

https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/canetas-de-ponta-de-fibra-fineliner-e-marcadores-met-licos/staedtler-3001-marcador-aguarel-vel-de-ponta-dupla-3001-tb36/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-949-pincel-de-gua-949-sbk4-c/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/canetas-de-ponta-de-fibra-fineliner-e-marcadores-met-licos/pigment-liner-308-marcador-fino-m308/

