
Tropical Party - Convite com handlettering

Aloha! Queres convidar todos os amigos e a família para uma festa de anos de inspiração tropical?  
Mostramos-te como podes criar um convite fantástico de forma muito fácil: só tens de combinar diferentes estilos de
handlettering com elementos decorativos para criares um convite atrativo! Com este cartão em tons pastel coloridos
e tons néon fortes, os convidados vão ficar bem-dispostos assim que abrirem o envelope, entrando logo no espírito

de uma festa inesquecível. Assim, é garantido que todos aceitarão o teu convite!

30 MIN

Instruções passo a passo

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


Dobra a cartolina a meio para ser utilizada como convite
dobrado.
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De seguida, com o lápis e a régua/o transferidor,
desenha linhas finas e estreitas que vão servir de
orientação para o tamanho dos diferentes estilos de
lettering, ilustrações e outros elementos decorativos.
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Agora, com o lápis traça previamente "ALOHA", o nome,
o motivo da festa e outros elementos. Deixa-te inspirar
pelos nossos moldes.

Dica: Para copiar, basta imprimir os moldes, sombrear a
parte de trás do papel com um lápis 2B ou mais macio,
virar, colocar sobre o convite e traçar todos os
contornos. Assim é possível copiar rapidamente os
desenhos.
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Depois, traça os contornos das letras: para isso, utiliza
os marcadores triplus fineliner nas cores pretendidas.
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E toca a colorir! No handlettering é possível usar os
marcadores triplus highlighter e triplus color.
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De seguida, pinta o flamingo, as flores e outras
ilustrações com os lápis de cor aguareláveis Design
Journey. 

Coloca diferentes tons das cores uns ao lado dos outros
para conseguires criar, logo de seguida, um efeito de
aguarela brilhante.
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Agora podes modificar as cores dos lápis aguareláveis,
usando um pincel humedecido: basta pintares com o
pincel e, num ápice, verás o maravilhoso efeito de
aguarela surgir no teu convite!

Depois, deixa secar o papel por completo e apaga com
cuidado as linhas auxiliares que desenhaste no início.
Podes preencher a parte de dentro do convite com mais
detalhes e enviá-lo num envelope de cor.

E JÁ ESTÁ!

Dica: Se quiseres fazer muitos convites, podes copiar o
teu convite numa fotocopiadora a cores.
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

STAEDTLER  146C Lápis de cor - Caixa de cartão contendo 24 lápis
de cor em cores sortidas

146C C24 1

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

14610C C24 1

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

989-SBK3-3 1

Mars  510 25 Apara-lápis duplo - Blister containing 1 magnesium
double-hole sharpener 510 25

510 25BK-C 1

Mars  plastic 526 50 Apagador de qualidade premium - Single
Tamanho: 65 x 23 x 13 mm

526 50 1

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

Também necessita:

Cartolina branca A4; régua/transferidor, recipiente com água; envelopes de papel
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/l-pis-de-cor-art-sticos/staedtler-146c-l-pis-de-cor-146c-c24/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/l-pis-de-cor-art-sticos/staedtler-146-10c-l-pis-aguarel-vel-14610c-c24/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-989-pincel-sint-tico-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/apara-l-pis/mars-510-25-apara-l-pis-duplo-510-25bk-c/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/borrachas/mars-plastic-526-50-apagador-de-qualidade-premium-526-50/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/l-pis/mars-lumograph-100-l-pis-de-desenho-m100/

