
Line Art minimalista de estilo boho

As imagens minimalistas estão a conquistar os interiores em todo o mundo, conferindo-lhes uma elegância
intemporal. 

O termo "One Line Art” designa esta técnica de desenho feito com apenas uma linha fluida. Aqui mostramos-te como
funciona e temos três inspirações fantásticas para as tuas próprias obras de Line Art.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/


Um artigo de Claudia

Instruções passo a passo

Rosto Line Art

Imprime os moldes. Sombreia a parte de trás do molde
com o motivo de modo uniforme, com um lápis macio (p.
ex., Mars Lumograph 5B).
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Coloca o molde (com a parte da frente virada para cima)
sobre o papel de desenho. Em seguida, traça o motivo
com o lápis afiado (Noris, HB). Assim, transferes o
motivo para o papel. Antes de retirares o molde, vira os
cantos inferiores para cima e verifica se todas as linhas
foram transferidas.

Dica: Antes de desenhar, pratica um pouco traçando
linhas, ondas e floreados em papel de desenho para
descontraíres o pulso e familiarizares-te com o pigment
liner.
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Começa com o desenho da planta. Traça as linhas
lentamente, uma folha de cada vez. Podes fazer pausas
nos cantos ou nas sobreposições de linhas.

A seguir, desenha o rosto. Por último, apaga todas as
linhas a lápis com cuidado.
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Resumo do material

Flores Line Art



Imprime os moldes. Recorta o motivo num formato de
20,8 x 20,8 cm. Sombreia a parte de trás do molde com
o motivo de modo uniforme, com um lápis macio (p. ex.,
Mars Lumograph 5B).
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Agora coloca o molde (com a parte da frente virada para
cima) sobre o papel de desenho. Em seguida, traça o
motivo com um lápis duro afiado (Noris, HB).

Assim, o desenho é transferido para o papel. Antes de
retirares o molde, vira os cantos inferiores para cima e
verifica se todas as linhas foram transferidas.
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Começa o desenho com o marcador pigment liner e o
botão da flor do meio. Começa pelo início da linha da
folha e traça para cima. Se precisares de fazer pausas,
o melhor é parares nos cantos ou nos pontos em que as
linhas se sobrepõem.

Desenha as outras flores usando a mesma técnica. Por
último, apaga todas as linhas a lápis visíveis, com
cuidado.
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Resumo do material



Folhas de Monstera Line Art

Imprime os moldes. Sombreia a parte de trás do molde
com o motivo de modo uniforme, com um lápis macio (p.
ex., Mars Lumograph 5B).
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Coloca o molde (com a parte da frente virada para cima)
sobre o papel de desenho. Em seguida, traça o motivo
com o lápis afiado (Noris, HB). Assim, transferes o
motivo para o papel. Antes de retirares o molde, vira os
cantos inferiores para cima e verifica se todas as linhas
foram transferidas.

Dica: Antes de desenhar, pratica um pouco traçando
linhas, ondas e floreados em papel de desenho para
descontraíres o pulso e familiarizares-te com o pigment
liner.
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Agora, traça lentamente as linhas da folha superior com
o marcador pigment liner preto na espessura que
preferires. A forma da ponta do marcador permite criar
traços dinâmicos com diferentes espessuras que
combinam bem com o motivo.

Desenha da esquerda para a direita e de cima para
baixo. Agora traça as folhas de baixo. Por último, apaga
todas as linhas a lápis, com cuidado.
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

Noris  120 Lápis - Single HB 120-2 1

Mars  Lumograph  100 Lápis de desenho - Single 5B 100-5B 1

STAEDTLER  512 Apara-lápis tubular duplo - Single Design
STAEDTLER, para lápices de grafite de tamanho standard e para lápis
jumbo de grafite e de cor

512 001 1

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

965 17 NBK 1

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

Também necessita:

Cópia dos moldes, papel A4 (no mín. 100 g/m2), papel de 20,8 x 20,8 cm (min. 100 g/m2)
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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/l-pis/mars-lumograph-100-l-pis-de-desenho-m100/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/apara-l-pis/staedtler-512-apara-l-pis-tubular-duplo-512-001/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/pintar/pigmentos-coloridos/noris-965-tesoura-para-hobbies-965-17-nbk/
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/

