
Desenho Japandi Ginkgo

Minimalismo Japandi para as tuas paredes 
Sejam pequenos ou grandes, estes elementos decorativos conferem à casa um caráter próprio. E, por isso, este
elegante projeto DIY com marcadores pigment liner em papel não pode faltar. A imagem criada por ti num estilo
nipónico-escandinavo dá um toque especial às tuas paredes. A estética minimalista das folhas de Gingko irradia
tranquilidade e sacia a ânsia de simplicidade. E, mesmo assim, esta imagem, em combinação com mobiliário e
acessórios de linhas retas, não deixa de criar aconchego moderno no teu lar, personificando o verdadeiro estilo

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


Um artigo de Claudia

Instruções passo a passo

Sombreia a parte de trás do molde com o motivo de
modo uniforme, com um lápis macio (p. ex., Mars
Lumograph 2B).

Dica: Para tamanhos de papel superiores a A4, podes
ampliar o molde proporcionalmente. Para motivos
maiores, deves usar apenas o pigment liner com as
espessuras 1.0 e 1.2.
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Coloca o molde (com a parte da frente virada para cima)
sobre o papel de desenho. Traça os contornos e as
linhas com o lápis afiado (HB). Assim, transferes o
motivo para o papel. Antes de retirares o molde, verifica
se todas as linhas foram transferidas.
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Com um marcador pigment liner, traça os contornos das
folhas de Ginkgo. Em seguida, traça todas as linhas
interiores com o marcador pigment liner.
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Por último, usa a borracha para remover todas as linhas
a lápis.
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

Mars  Lumograph  100 Lápis de desenho - Single 2B 100-2B 1

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:

Cópia do molde, papel de tamanho A4
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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/l-pis-e-acess-rios/borrachas/mars-plastic-526-50-apagador-de-qualidade-premium-526-50/

