
O céu à noite - um dos mais belos espetáculos da natureza

Quando as estrelas brilham à distância como pequenos diamantes no céu com as estrelas cadentes atravessando-o,
não existe nada mais maravilhoso que sentar no exterior e admirar o céu à noite. Você pode trazer à casa a

sensação que produzem as longas noites tropicais no verão ao pintar o seu próprio céu à noite.
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Um artigo de Jill

Instruções passo a passo

Sombreie o fundo com lápis de cores aguareláveis em
vários tons de cores azul e vermelho. Em seguida,
esbate o fundo com um pincel de água.
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Deixe secar e desenhe duas árvores e uma lua
crescente com um pigment liner de 0,2 mm de
espessura de traço.
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Em seguida, desenhe pequenas estrelas no fundo com
um pigment liner 0.1 preto, criando uma atmosfera de
céu à noite. Acrescente pequenos pontinhos e riscas
para criar uma cena de via láctea.
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Agora, sombreie a parte inferior do desenho com um
lápis de cor aguarelável cor-de-rosa e esbate o
sombreado com um pincel de água.
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Finalmente, quando tudo estiver completamente seco,
faça muitos pontos pequenos no céu à noite com um
marcador metálico dourado para acrescentar um brilho
especial à cena.
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Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

STAEDTLER  146 10C Lápis aguarelável - Caixa de metal contendo
12 lápis aguarelável em cores sortidas

14610C M12 1

STAEDTLER  949 Pincel de água - Cartão de blister com 4 escovas:
fino redondo, médio redondo, grande redondo, cinzel

949-SBK4-C 1

pigment liner 308 Marcador fino - Single Espessura do traço aprox. 0.2
mm, preto

308 02-9 1

pigment liner 308 Marcador fino - Single Espessura do traço aprox. 0.1
mm, preto

308 01-9 1

STAEDTLER  8323 Marcador metálico - Single ouro 8323-11 1

Também necessita:

papel de aguarela
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/l-pis-de-cor-art-sticos/staedtler-146-10c-l-pis-aguarel-vel-14610c-m12/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-949-pincel-de-gua-949-sbk4-c/
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/
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/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/marcadores/marcadores-met-licos/staedtler-8323-marcador-met-lico-m8323/

