
Cartão "Save the Date" com handlettering

Quanto mais bonito for o convite, maior será a alegria de ir a uma festa! 
Quer seja para um casamento, um batizado, um aniversário ou uma festa no jardim, um cartão “Save the Date” feito
à mão surpreende os convidados, entregando-lhes um lembrete permanente da festa. Este cartão “Save the Date”

com o lápis integrado não só é prático para anotar a data, como causa uma boa impressão.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/


Um artigo de Lea

Instruções passo a passo

Colocar o copo do lado direito, em cima do papel kraft, e
traçar o círculo com o pigment liner com 0,3 de
espessura.

Dica: Se ainda não tiveres muita prática em
handlettering, imprime o molde com o motivo e transfere
o motivo para o cartão.

É muito fácil: com um lápis macio, p. ex., 2B ou 4B,
sombrear por completo o molde na parte de trás e
colocá-lo no papel, com a parte sombreada virada para
baixo. Em seguida, traçar todos os contornos do molde
com um lápis HB afiado, prestando atenção para que o
molde não deslize. Desta forma, o motivo fica impresso
no cartão e, a seguir, podes traçar as linhas com o
pigment liner e pintar.
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Desenhar pequenas folhas em volta do círculo para criar
uma bonita coroa.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/descobrir/lea/


Com o pigment liner (0,3), escrever "Save the Date” uma
primeira vez e depois duplicar e pintar todos os traços
verticais das letras.

3

Desenhar linhas auxiliares usando a régua e o lápis.
Traçar a inscrição “Please note” e a data com o pigment
liner com ponta em bisel com 0,3-2,0 de espessura.

Com o marcador pigment liner com 0,5 de espessura,
desenhar um ramo decorativo e a inscrição "We're
celebrating". Depois apagar com cuidado as linhas
auxiliares.
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Usar uma tampa para desenhar com o lápis um círculo
pequeno em cima, no lado esquerdo do papel. 

No meio desse círculo, desenhar à mão um círculo
ainda mais pequeno.
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Com o pigment liner de 0,5 de espessura, unir os dois
círculos pré-desenhados, formando um círculo de raios. 
Dica: O pigment liner está disponível em 6 cores
diferentes caso prefiras criar um cartão colorido.

Utilizar o lápis e a régua para desenhar quatro traços
horizontais curtos, para mais tarde fixar o lápis ao
cartão: dois no lado esquerdo da metade superior e dois
no lado esquerdo da metade inferior do papel kraft.
Recortar as linhas assinaladas com o x-ato. Enfiar o
lápis branco decorativo nas ranhuras criadas no papel e
acrescentar um ramo com pequenas flores. 

E o cartão “Save the Date” está pronto!
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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

Mars  plastic 526 50 Apagador de qualidade premium - Single Tamanho:
65 x 23 x 13 mm

526 50 1

Também necessita:

Papel kraft (260 g, A5), base de corte, x-ato, copo pequeno ou tampa (para desenhar círculos),
tesoura, régua, flores campestres

® ®

®

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/borrachas/mars-plastic-526-50-apagador-de-qualidade-premium-526-50/

