
Hand lettering: efeitos de sombreados feitos por si mesmo

O hand lettering pode ser aperfeiçoado se fizer alguma coisa criativa para destacar as letras, dando mais
plasticidade ao conjunto. E uma das maneiras de fazer isso é criando efeitos de sombreado! Com um par de truques
simples, será capaz de dar às suas letras uma sensação tridimensional e um toque maravilhoso à frase do seu hand

lettering. Mostramos-lhe três técnicas para criar sombreados que realmente trarão vida à sua escrita.

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


Um artigo de Lea

Para garantir que a sua frase de hand lettering tenha
uma aparência simétrica e harmoniosa, desenhe-a
previamente com o lápis.
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Com o triplus color em preto, desenhe a primeira palavra
("live") em letras de forma simples.

2

Com o triplus color em cinzento, desenhe uma segunda
linha à esquerda de cada traço vertical, para criar uma
sombra.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/descobrir/lea/


Utilize o pigment liner para desenhar a segunda palavra
("laugh") em faux calligraphy, deixando os espaços
vazios. Encontrará dicas sobre faux calligraphy AQUI
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Preencha os espaços com pontinhos com o pigment
liner. Faça um gradiente de escuro para claro, colocando
muitos pontos na metade superior das letras e muito
poucos pontos na metade inferior.
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Com o triplus color em preto, desenhe a terceira palavra
("love") em letras de forma. Com o pigment liner
acrescente um sombreado 3D e pinte com o triplus color
em cinzento para dar plasticidade às letras.
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Não se esqueça de apagar as marcas preliminares de
lápis quando terminar.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/descobrir/faux-calligraphy/


Lista de Materiais

Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

triplus  color 323 Caneta de ponta de fibra triangular - Single black 323-9 1

Mars  plastic 526 50 Apagador de qualidade premium - Blister
containing 1 Mars plastic eraser 526 50

526 50 BKD 1

Mars  Lumograph  100 Lápis de desenho - Single HB 100-HB 1

Também necessita:

papel revestido

®

®

® ®

https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/pintar/canetas-de-feltro/triplus-color-323-caneta-de-ponta-de-fibra-triangular-m323/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/borrachas/mars-plastic-526-50-apagador-de-qualidade-premium-526-50-bkd/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/l-pis/mars-lumograph-100-l-pis-de-desenho-m100/

