
Happy Halloween

Já está quase a chegar outra vez: “Trick or Treat!”

Essas grandes e assustadoras abóboras realmente vão contribuir para o ambiente de Halloween. Pintadas com tinta
acrílica branca e marcadores Lumocolor permanentes em preto, as abóboras podem ser decoradas num abrir e

fechar de olhos e colocadas num aparador ou no peitoril da janela.

Com certeza vão dar a todos um belo arrepio!
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Instruções passo a passo

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


Antes de aplicar a base branca nas abóboras, limpe-as
com uma esponja e sabão e seque-as bem, o que
ajudará a fixar melhor a tinta acrílica.

Coloque um pouco de tinta na paleta e aplique a tinta na
metade superior de cada abóbora. Deixe secar e depois
pinte a parte inferior. Quando a abóbora estiver seca,
aplique outra demão de tinta.

Deixe secar tudo completamente.
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Para criar o design de linhas horizontais, coloque o
marcador Lumocolor permanente um pouco inclinado no
topo da abóbora e rode-a para criar uma espiral
descendente e uniforme.
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Para criar um design de teia de aranha na abóbora,
trace uma linha vertical em cada secção da abóbora
com o marcador Lumocolor permanente; acrescente, se
desejar, algumas linhas a mais entre as mesmas.

De seguida, desenhe linhas horizontais curvas a ligar
todas as linhas verticais. Sinta-se livre para variar o
padrão no espaço para criar os seus próprios projetos.

Uma aranha de plástico deixará o desenho perfeito.

3



Para quaisquer desenhos ou letras que não serão
desenhados à mão livre, utilize o lápis macio Lumograph
4B para copiar, traçar ou esboçar com antecedência na
abóbora.

Corte grosseiramente em torno do modelo, vire e
sombreie sobre o lado reverso do desenho com o lápis
macio Lumograph para aplicar uma camada densa de
grafite.
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Coloque o modelo na abóbora e, se necessário, prenda
com pequenas tiras de fita adesiva Washi para evitar
que escorregue. Agora transfira todos os elementos do
modelo na abóbora com o lápis. Remova o modelo.
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Agora, repasse todos os elementos com o marcador
Lumocolor permanente e pinte-os.

O melhor marcador Lumocolor a utilizar para isto é o de
ponta larga em bisel.
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Lista de Materiais



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

Mars  Lumograph  100 Lápis de desenho - Single 4B 100-4B 1

Lumocolor  permanent pen 317 Caneta universal permanente M - Single
black

317-9 1

Lumocolor  permanent duo 348 Marcador permanente de duas pontas
redondas - Single black

348-9 1

Lumocolor  permanent marker 350 Marcador permanente com ponta de
bisel - Single black

350-9 1

Lumocolor  permanent marker 352 Marcador permanente com ponta
redonda - Single black

352-9 1

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

526 50 1

Também necessita:

abóboras de várias formas, tinta acrílica branca, palete, pincel largo, opcional: fita adesiva
Washi, tesoura, esponja de cozinha
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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/marcadores/canetas-universais/lumocolor-permanent-pen-317-caneta-universal-permanente-m-m317/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/marcadores/marcador-permanente/lumocolor-permanent-duo-348-marcador-permanente-de-duas-pontas-redondas-m348/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/marcadores/marcador-permanente/lumocolor-permanent-marker-350-marcador-permanente-com-ponta-de-bisel-m350/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/marcadores/marcador-permanente/lumocolor-permanent-marker-352-marcador-permanente-com-ponta-redonda-m352/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/borrachas/mars-plastic-526-50-apagador-de-qualidade-premium-526-50/

