
Placas de madeira DIY para casamentos

Vamos dar as boas-vindas ao dia mais bonito de sempre!  
Para tornares o dia inesquecível para ti e para os teus convidados, podes dar-lhe um toque muito pessoal e exclusivo
- e é bem mais fácil do que parece! Por exemplo, com placas de boas-vindas criadas com muito carinho para os teus

convidados. Eles ficarão felizes e os preparativos do casamento também serão mais divertidos. Para deixares um
pouco do teu estilo pessoal por todo o casamento, podes criar belas placas de sinalização, marcadores de lugar,

menus, convites, cartões de agradecimento e muito mais, todos seguindo o mesmo estilo! Na madeira, os motivos
têm um efeito particularmente encantador e encaixam na perfeição num casamento rural.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/


Um artigo de Vera

Instruções passo a passo

Colocar os moldes com as inscrições impressas sobre a
tábua de madeira, na posição pretendida, e fixá-los à
tábua com fita adesiva.
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Com a esferográfica, traçar/delinear com força os
contornos do texto, de forma a que fiquem gravados na
madeira.
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Remover o molde com a inscrição e traçar as linhas
finas marcadas na madeira com o marcador Lumocolor
permanent duo F até todos os contornos do texto
estarem desenhados na madeira.
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Preencher agora todas as áreas em branco com o
marcador Lumocolor permanent. Pintar as áreas
grandes com o marcador grosso de ponta redonda e os
contornos finos com o Lumocolor permanent duo M.
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Por fim, aplicar na parte de trás dois ganchos
autocolantes, enfiar um cordel ou fio estável nos olhais e
dar um nó.

E JÁ ESTÁ!
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Uma possibilidade para dar asas à criatividade e criar
placas para diferentes fins: as placas de madeira são uma
ótima peça decorativa para usar como sinalização, como
acessórios numa cabina de fotografia ou como marcadores
de lugares.

Aqui podes encontrar vários moldes:

Segue a Vera no Instagram

https://www.instagram.com/paulsvera/


Resumo do material

Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

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

348-9 1

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

352-9 1

®

®

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-352-marcador-permanente-com-ponta-redonda-m352/

