
Royal Christmas - cartões de Natal DIY

“Dar presentes é oferecer a outra pessoa algo que gostaríamos de guardar para nós,” disse, sabiamente, a
autora sueca Selma Lagerlöf. 

Cartões de Natal feitos por nós são uma ótima ideia e uma oportunidade fabulosa para criar algo pessoal e enviá-lo
pelo correio para uma pessoa de quem gostamos. Todos gostam de cartões escritos à mão e feitos pelo próprio

remetente. São uma oferta que podemos guardar e nos dá alegria ao longo de muitos anos. O Natal pede algo mais
solene, como folha metálica dourada, que dá ao cartão um ar verdadeiramente elegante.

30 MIN

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


Instruções passo a passo

Recorta um cartão em cartolina com 15 x 15 cm. 
Com cuidado, prepara uma unidade de folha metálica e
um bastão de cola.

1

Passa o bastão de cola na margem superior do cartão.
Aplica a folha metálica dourada em cima e pressiona-a
levemente com o dedo. Repete este procedimento nas
outras imagens do cartão. 

Com um pincel, faz movimentos para trás e para a frente
por cima da folha metálica, até se soltarem todos os
pedaços de folha metálica que não estejam colados.

2

Imprime o motivo do molde. Sombreia a parte de trás do
molde com um lápis macio (p. ex., Lumograph B6).

3



Traça as letras com um lápis HB (afiado) para transferir
as letras. Antes de retirares o molde, dobra-o para cima
nos cantos inferiores e verifica se todas as linhas foram
transferidas.

4

Com o marcador metálico dourado, pinta as bagas nos
ramos da coroa. Depois, pinta uma parte de um
pequeno prato de porcelana com o marcador metálico. 
Usa o pincel redondo húmido para apanhar a cor do
prato e colorir as bolotas e delinear as letras,
desenhando os traços descendentes (para baixo) mais
espessos.

5

Traça as restantes linhas da coroa e as outras palavras
com um marcador em violeta ou outra cor à escolha. Por
último, se quiseres criar um efeito 3D , podes
acrescentar sombreado em tom violeta na margem das
letras.
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

STAEDTLER  8323 Marcador metálico - Single ouro 8323-11 1

STAEDTLER  8323 Marcador metálico - Single silver 8323-81 1

Mars  Lumograph  100 Lápis de desenho - Single 6B 100-6B 1

Mars  Lumograph  100 Lápis de desenho - Single HB 100-HB 1

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

965 17 NBK 1

FIMO  8781 Folha de metal - Single Folhas de metal, floco de
diferentes cores, 3 g.

8781-11 1

STAEDTLER  989 Pincel sintético - Cartão de blister com 3 escovas:
#2 redondo, #8 redondo, #8 plano

989-SBK3-3 1

Também necessita:

Bastão de cola, cartolina ou cartões de felicitações em diferentes cores, p. ex., rosa, petróleo e
lilás, prato de porcelana, copo com água
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/marcadores/marcadores-met-licos/staedtler-8323-marcador-met-lico-m8323/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/marcadores/marcadores-met-licos/staedtler-8323-marcador-met-lico-m8323/
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/l-pis/mars-lumograph-100-l-pis-de-desenho-m100/
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/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/acess-rios-fimo/acabamento-de-superf-cies-fimo/fimo-8781-folha-de-metal-m8781/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-989-pincel-sint-tico-989-sbk3-3/

