
Upcycling - Vasos para flores pintados

De certeza que todos temos, algures em casa, vasos antigos que já não são muito do nosso agrado. 
Mas, ainda assim, não queremos deitá-los fora. Neste caso, o que podemos fazer? O Upcycling é a solução. Pinta os
teus vasos antigos com o marcador Lumocolor permanent marker num visual minimalista. Com diferentes padrões,

vais conseguir um design diversificado, criando um look totalmente novo para os vasos antigos!
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https://www.staedtler.com/pt/pt/


Um artigo de Mone

Instruções passo a passo

Arranja alguns vasos velhos e lava-os para retirar a
sujidade e o pó. Depois, seca os vasos para que
possam ser pintados.

Usa o marcador Lumocolor permanent duo em preto
para pintar diferentes formas na superfície dos vasos.
Podes dar largas à tua criatividade, quer seja de forma
minimalista, com lettering criativo ou designs
sofisticados.

Tem em atenção o seguinte: O Lumocolor permanent
duo é à prova de água e de lavagem. Por isso, antes de
pintares, pensa bem sobre como queres decorar os
vasos.

Ideia n.º 1: Pinta círculos de diferentes tamanhos e
larguras de traço no teu vaso.
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Ideia n.º 2: Pinta linhas horizontais e verticais finas com
a ponta F no vaso para obteres um bonito padrão de
grelha.
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Ideia n.º 3: Pinta traços com aprox. 3 cm de
comprimento aleatoriamente por todo o vaso.
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Ideia n.º 4: Pinta pontos de diferentes tamanhos
distribuídos aleatoriamente pelo vaso.
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Ideia n.º 5: Pinta triângulos em todo o vaso,
preenchendo o interior de alguns dos triângulos.

Quando os teus vasos para flores estiverem prontos,
podes expô-los na varanda, no jardim ou também dentro
de casa, claro.
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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

Também necessita:

Vasos para flores usados, por exemplo, em metal

®

https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/marcadores/marcador-permanente/lumocolor-permanent-duo-348-marcador-permanente-de-duas-pontas-redondas-m348/

