
Desenho Japandi Matcha

Japandi é uma nova tendência de interiores que representa um lar minimalista e simples (Japão) combinado com um
ambiente “hygge” acolhedor (Escandinávia). O chá Matcha é igualmente originário do Japão. Matcha é um chá verde

usado na cerimónia de chá japonesa. Todos estes elementos combinados resultam numa ideia inspiradora que
demonstra como podes criar decoração purista para as tuas paredes. Neste caso, menos é mais!
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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.

1

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.

2



Desenha o vapor do chá com cinza claro. Para isso,
aplica a ponta do marcador à direita da linha do lápis e
traça ao longo da linha. Desenha as outras linhas da
mesma forma.
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A vassoura e a colher de bambu são coloridas com a
brush pen em ocre. Usando o pincel, humedece uma
metade do cabo da vassoura com água e preenche a
outra metade com a ponta grossa do pincel. Use o
pincel para misturar a tinta, criando um gradiente de cor.
Desenha todas as outras linhas com a ponta fina do
pincel. Usa o mesmo método para colorir a colher.
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O pó de chá será em tom verde quente. Aplica a mesma
técnica para desenhar o cabo da vassoura de bambu:
humedece uma metade com água, aplica o tom verde
na outra metade e mistura.
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Pinta a taça de cerâmica também em castanho escuro
e, depois, mistura com água.
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Depois de secar, apaga todas as linhas de lápis com
cuidado, usando uma borracha.

Dica: As taças em preto, cinzento escuro ou azul escuro
também combinam na perfeição com o estilo Japandi.

O teu quadro elegante já está pronto para alegrar e
decorar as tuas paredes.
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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

STAEDTLER  989 Pincel sintético - Cartão de blister com 3 escovas:
#2 redondo, #8 redondo, #8 plano

989-SBK3-3 1

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

3001 TB36 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 aguarela 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/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-989-pincel-sint-tico-989-sbk3-3/
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/l-pis-e-acess-rios/borrachas/mars-plastic-526-50-apagador-de-qualidade-premium-526-50/

