
Lanterna do Dia das Bruxas para crianças

Doçura ou travessura: feliz Dia das Bruxas! 
Já falta pouco para o dia mais assustador do ano: o Dia das Bruxas no final de outubro. Por isso, este ano, podes

começar já a pensar em fazer a tua lanterna para a usar mais cedo! Que tal uma lanterna a condizer com o Dia das
Bruxas? Com o molde inspirado no Halloween, as cores de outono e o brilho fantasmagórico das luzes, vais poder
divertir-te ao máximo na noite de 31 de outubro. E o melhor é que podes voltar a usá-la nos festejos do Dia de São

Martinho!

Instruções passo a passo

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


Primeiro, imprime o molde com o motivo em tamanho A3
e recorta as margens brancas em cima e em baixo.

Agora podes começar a pintar! Usa lápis de cor Noris
colour e pinta como preferires: em tons coloridos ou a
condizer com os animais noturnos.
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Quando terminares de pintar, recorta cuidadosamente
as áreas a tracejado no molde da lanterna pelo rebordo;
se for preciso, pede a ajuda de um adulto! É por estas
aberturas que vamos conseguir ver a luz da tua
lanterna.
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Já só falta o papel transparente para criar o efeito de
luar. Pega num papel transparente amarelo ou branco e
cola-o cuidadosamente na parte de trás do molde da
lanterna pintado.

Deixa o molde da lanterna secar bem depois de colar.
Em seguida, podes colar as duas extremidades do
molde para as unir e dar uma forma cilíndrica à tua
lanterna.

Coloca uma vela de LED, uma grinalda de luzes ou fixa
uma barra de luzes LED no interior e a lanterna já está
pronta!
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Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

Noris  colour 187  - 187 CD36 1

Também necessita:

Papel transparente amarelo, tesoura, bastão de cola

®

https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/pintar/l-pis-de-cor/noris-colour-187-187-cd36/

