Desenhos de conchas DIY

Um dia de praia faz maravilhas pela alma. Com estes três desenhos, vais conseguir criar a fabulosa sensação de sol,
praia e mar entre as tuas quatro paredes.
Os motivos com conchas geram tranquilidade e leveza em casa, à semelhança do que acontece nas férias. Combina
as imagens com materiais naturais e detalhes decorativos para um look de casa de praia clássico.

Preparação "Transferir motivo para o papel"

1
Imprime o motivo da concha. Sombreia a parte de trás
do molde com o motivo de modo uniforme com um lápis
macio (p. ex., Mars Lumograph 4B).

2
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 (Noris HB). Assim, transferes o
motivo para o papel. Antes de retirares o molde, verifica
se todas as linhas foram transferidas. Agora coloca a
inscrição no centro, por baixo do motivo, e traça todas
as linhas das letras.
Uma pequena dica: Coloca um pedaço de papel por
baixo da mão com que desenhas para evitar sujar as
partes já prontas enquanto terminas o desenho.

1
Adiciona outra linha paralela às linhas diagonais. Pinta
as áreas que criaste com o lápis 2B.

2
Passa o lápis 4B para sobre as linhas transversais, para
trás a para a frente.

3
Na extremidade inferior, apaga de forma a criar um
semicírculo.

4
Com o grau de dureza 4B, reforça os pontos mais
escuros na diagonal esquerda.

5
Agora pinta as letras do lettering com o lápis com grau
de dureza HB.

Concha "Bandit tulip"

1
Usa o grau de dureza HB para criar sombras ligeiras na
concha. Nunca esqueças o ângulo de incidência da luz e
sombreia de forma correspondente, do claro ao escuro.

2
Reforça a sombra com o grau de dureza 4B.

3
Faz um sombreado tracejado e linhas verticais com o
lápis HB para criar padrões na concha e, por fim, pinta
as letras.

Concha "Alphabet cone"

1
Primeiro, sombreia a abertura da concha com o grau de
dureza HB e, em seguida, com o lápis 4B. Depois, cria
sombras subtis sobre o corpo da concha usando o grau
de dureza HB.

2
Agora preenche o padrão. Não te esqueças de criar um
gradiente de sombra do claro para o escuro. Começa
pelo lado da luz (esquerda) com o HB e intensifica o
padrão em direção ao lado da sombra (direita) com o
4B.

3
Por último, pinta as letras.

Resumo do material

Material necessário!
Produto

N.º art.

Mars® Lumograph® 100 Lápis de desenho - Caixa de cartão Contêm 6
lápis (2H, HB, B, 2B, 4B, 6B), 1 borracha plástica MARS 526 53 e 1
apontador metal 510 10

61 100 C6

Também necessita:
Papel de desenho A4
,

Quantidade

1

