
Floresta de Natal - calendário do advento com hand lettering

O Natal é a época mais bonita do ano - especialmente quando todos os dias se abre um presentinho no
calendário de advento feito à mão. 

Esta floresta de Natal não é apenas um lindo calendário de advento, mas também uma bonita decoração para o
peitoril da janela. As pequenas árvores são feitas num instante e podem ser decoradas de acordo com o seu gosto.
Linhas depuradas e cores frias cintilantes dão-lhes uma aparência elegante e mostram a sua habilidade em hand

lettering.

60 MIN

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


Um artigo de Lisa Tihanyi

Instruções passo a passo

Imprima os modelos para as árvores em diferentes
tamanhos, transfira para a cartolina com o lápis e
recorte as árvores.
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Utilize uma régua como guia e repasse por cima das
linhas contínuas do modelo com o lado cego de uma
tesoura ou com uma dobradeira, de modo a poder
dobrar melhor a cartolina.

Agora dobre as árvores ao longo das linhas, lembrando-
se também de dobrar a aba.
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árvores de caligrafia

https://www.staedtler.com/pt/pt/descobrir/lisa-tihanyi/


Com um lápis, escreva um número por extenso em
caligrafia informal no meio da árvore.

De seguida, utilize um pigment liner (0.8 mm) para
repassar o contorno.

1

Faça todos os seus traços descendentes duplos.

Logo pinte os espaços criados e já tem um ótimo efeito
de caligrafia!
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números metálicos

Os marcadores metálicos destacam especialmente
bem em papel de cor escura.

Esboce o número a lápis, acrescente círculos grandes
no início e no final das figuras.

Isto dará aos números um ótimo aspeto. Repasse os
contornos com o marcador metálico e colore-os.
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números sombreados

https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/canetas-de-ponta-de-fibra-fineliner-e-marcadores-met-licos/pigment-liner-308-marcador-fino-m308/


Desenhe um número com linhas extra-largas com um
lápis. Repasse o contorno com uma caneta de ponta de
fibra triplus color.

Sombreie o interior do número com quatro tons do
mesmo espetro de cores. Um efeito particularmente
bonito consegue-se, por exemplo, se tornar o
sombreado mais escuro na parte superior e mais claro
na parte inferior.
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números em 3D

O mais adequado para este design é um papel claro ou
branco.

Esboce o número com um lápis. Acrescente um
contorno ao redor do número, tornando-o mais grosso.

Repasse as linhas 3D com uma caneta de ponta de fibra
triplus color. Sombreie o espaço entre as linhas 3D com
uma cor mais clara. Pronto!
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Repasse o contorno com uma caneta de ponta de fibra
triplus color numa cor do seu gosto.
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Agora, acrescente o efeito 3D a lápis. Para fazer isto, é
necessário decidir em qual direção o efeito será
inserido.

Neste caso, o efeito tridimensional vai para baixo e para
a direita. Para conseguir isto, foram acrescentadas
linhas do lado direito do número e abaixo do mesmo,
para que pareça que está em 3D.
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Repasse as linhas 3D com uma caneta de ponta de fibra
triplus color. Sombreie o espaço entre as linhas 3D com
uma cor mais clara.
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Finalmente, aplique cola na aba de cada árvore e cole-a.

A sua Floresta de Natal está pronta!
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Lista de Materiais



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

Noris  120 Lápis - Single HB 120-2 1

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

526 50 1

triplus  color 323 Caneta de ponta de fibra triangular - STAEDTLER
box contendo 20 cores

323 SB20 1

STAEDTLER  8323 Marcador metálico - Blister Contém 5 marcadores
metálicos, cores: ouro e prata, rosa, azul e verde

8323-S BK5 1

Mars  562 04 F Plexiglas  - régua - Single Comprimento 30 cm 562 04-30F 1

Noris  965 Tesoura para hobbies - Blister Contém uma tesoura de 17
cm de comprimento

965 17 NBK 1

Também necessita:

cartolina de diversas cores, cola stick, tesoura de unhas ou dobradeira
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/l-pis/noris-120-l-pis-m120/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/borrachas/mars-plastic-526-50-apagador-de-qualidade-premium-526-50/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/pintar/canetas-de-feltro/triplus-color-323-caneta-de-ponta-de-fibra-triangular-323-sb20/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/marcadores/marcadores-met-licos/staedtler-8323-marcador-met-lico-8323-s-bk5/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/desenho-t-cnico/r-guas-e-esquadros-graduados/mars-562-04-f-plexiglas-r-gua-562-04-30f/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/pintar/pigmentos-coloridos/noris-965-tesoura-para-hobbies-965-17-nbk/

