Poster com lettering “Memories”

3 0 MIN

Coleciona momentos em vez de coisas: haverá algo mais belo do que recordações de momentos mágicos?
Escutar o murmúrio do mar, chegar ao cume de uma montanha, ter encontros com pessoas queridas ou ver um pôr
do sol de cor intensa: de certeza que todos nós já vivemos alguns destes momentos verdadeiramente mágicos.
Este maravilhoso poster com lettering vai manter esses momentos sempre vivos na tua memória. Pendura-o ao lado
das tuas fotografias e aproveita para, de vez em quando, parar por um momento, respirar fundo e recordar as
experiências incríveis imortalizadas nas fotos.

Um artigo de Claudia

Instruções passo a passo

1
Imprime o molde com o motivo pretendido.
Sombreia a parte de trás do molde com o motivo com
um lápis macio (p. ex., Mars Lumograph 7B).
Dica: Numa loja de cópias, podes ampliar o molde para
o tamanho que quiseres. Dessa forma podes até fazer
posters de tamanho A2.

2
Fixa o molde (com a parte da frente para cima) com fita
crepe no canto superior do teu papel para o lettering.
A seguir, traça as linhas com um lápis HB afiado. Assim,
transferes o motivo para o papel.
Antes de retirares o molde, dobra um canto para cima e
verifica se todas as linhas foram transferidas.

3
Traça os contornos das letras com marcadores pigment
liner em preto, resistentes à luz.

4
Em seguida, pinta as letras todas de preto. Por último,
apaga as linhas a lápis usando uma borracha.

Resumo do material

Material necessário!
Produto

N.º art.

Mars® Lumograph® 100 Lápis de desenho - Single 7B

100-7B

1

Mars® Lumograph® 100 Lápis de desenho - Single HB

100-HB

1

pigment liner 308 Marcador fino - Single Espessura do traço aprox. 1.0
mm, preto

308 10-9

1

Também necessita:
Papel liso em branco (A4), fita adesiva
,

Quantidade

