Jogo de Cama com Crisantemos

Material:
• Tintas para Tecido Acrilex ref 04140 nas cores:
- branco,
- amarelo canário,
- amarelo ouro,
- caramelo,
- verde glacial,
- verde pinheiro,
- verde oliva,
- sépia,
- rosa chá,
- púrpura,
- vinho,
- cinza lunar,
- azul caribe
- clareador.
• Cola Permanente Acrilex ref.16240
• Jogo de Cama de Algodão
• Lápis Preto
• Papel Carbono
• Placa de Madeira ou Papelão
• Pincel chato de cerdas duras nr.8
• Pincel redondo de cerdas macias nr.6

1.
Aplique a Cola Permanente Acrilex na placa de madeira ou papelão,
e aguarde por 20 minutos. Em seguida estenda o tecido.

2.
Transfira o risco para o tecido com auxílio do papel carbono e do
lápis preto.

3.
Utilizando um pincel de cerdas duras nr. 8, faça a sombra do
desenho com o clareador e o amarelo canário misturados. Em
seguida escureça essa sombra com a cor caramelo, sem cobrir
totalmente o amarelo.

4.
Reforce o sombreado ao redor das flores com a cor sépia

5.
Faça uma mistura com o verde glacial e verde pinheiro e passe em
todas as folhas.

6.
Com a cor sépia faça a nervura das folhas e, em seguida carregue o
pincel com as cores verde glacial e branco para clarear o lado
oposto, dando forma as folhas.

7.
No crisântemo branco, faça um fundo com a cor branca, em seguida,
preencha o miolo com o amarelo ouro.

8.
Agora faremos um sombreado, primeiramente no crisântemo branco,
com as cores cinza lunar e vinho, utilizando um tom mais acentuado
aonde não foi colocado o branco, esfumace bem para suavizar o
trabalho.

9.
Escureça o crisântemo rosa com a cor púrpura e um pouco de vinho
intercalando as cores. Deixe secar por alguns minutos.

10.
Para fazer o crisântemo rosa, mesclaremos as cores rosa chá e
branco. Em seguida preencha o miolo conforme explicado no passo
anterior.

11.

Para compor os miosotis, faça um borrão com a cor azul caribe e
vinho misturados no pincel, forme as pétalas com branco

12.
Faça os miolinhos com amarelo ouro, branco e caramelo.

13.
Agora com um pincel redondo de cerdas macias nr.6, faça uma
mistura com as cores cinza lunar, vinho e branco, e puxe algumas
folhinhas com pinceladas únicas, aproveite e faça os galhinhos nos
mesmos tons.

14.
Utilizando o pincel chato de cerdas duras nr. 8 e a cor branco,
ilumine e dê volume aos crisântemos.

