
Cartões de Natal DIY

Cartões de Natal feitos por ti nunca falham! 
A época de Natal convida aos trabalhos manais. Aqui mostramos-te três designs diferentes que podes pintar muito

facilmente.

30 MIN

Instruções passo a passo

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


Imprime o molde com o lettering.

Primeiro sombreia a parte de trás do molde impresso
com um lápis macio (2B). Tenta desenhar com o lápis de
forma plana sobre o papel.
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Agora coloca o molde sobre o cartão, com o lado
sombreado virado para baixo. Delineia o motivo com um
lápis afiado. Assim, transferes o lettering para o cartão.
Podes usar clipes ou fita adesiva para fixar bem o
motivo enquanto desenhas.
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Motivo ”ho ho ho”

Este cartão é pintado com marcadores triplus color.
Pinta primeiro uma risca vermelha com o triplus color em
cada uma das letras “H”.
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Usa depois um marcador triplus color preto para
preencher todas as letras por completo.
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Toma cuidado para não pintares por cima do traço
vermelho no “H”.
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Mais possibilidades criativas Motivo “Merry &
Bright”

Se quiseres criar um cartão com um bonito efeito de
aguarela, os lápis Tinted watercolour são a opção certa.
Escreve todas as letras em diferentes cores. Também
podes pintar as letras com duas ou três cores cada. 
Em seguida, esbate todas a letras com cuidado, usando
um pincel de água. Isto permite realçar as cores, dando
um aspeto sofisticado ao teu cartão.
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Motivo “it’s the most wonderful time of the year”

Neste motivo são utilizados marcadores de ponta fina
triplus fineliner e também os marcadores triplus color.
Com os marcadores de ponta fina podes pintar detalhes
extremamente delicados e desenhar letras suaves. 
E com a ponta mais grossa dos marcadores triplus color
podes preencher letras individuais e realçá-las.
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

STAEDTLER  tinted 146 10T Lápis de cor aguarelável - Caixa de
metal contendo 12 lápis de cor aguarelável em cores sortidas

14610T M12 1

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

Também necessita:

Cartões em papel kraft, modelos

®

®

https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/l-pis-de-cor-art-sticos/staedtler-tinted-146-10t-l-pis-de-cor-aguarel-vel-14610t-m12/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-949-pincel-de-gua-949-bk-1-c/

