Cachepôs com suporte

Cachepôs com suporte
Materiais:
- Suporte de madeira e vasinhos
- Nature Colores Acrilex nas cores: Verde Soft, Verde Água, Sépia, Caramelo, Turquesa,
Marrom e Rústico
- Cola Branca Ateliê Acrilex
- Textura Criativa Soft Acrilex
- Base seladora
- Pincéis: 054/12 e 14, 061/08, 053/10 e 1, 057/18, 065/12
- Espátula
- Aplique de MDF redondo
- Preguinhos
- Palito de churrasco
- Esponja marinha
- Esponja grossa

1. Pinte toda a peça com a tinta Verde Soft,
utilizando o pincel 057/18. Repita quantas
demãos forem necessárias até cobrir toda a
superfície.

2. Depois de seco, aplique uma camada
fina de Textura Criativa Soft com a ajuda da
espátula.

3. Utilize o pincel 054/14, deslizando as
cerdas do pincel sobre a massa para criar
um relevo.

4. Com um palito de churrasco, faça
pequenos círculos na Textura ainda úmida, a
fim de preparar o local onde deseja simular
os “pregos”.

5. Crie também novos relevos, agora mais
profundos, simulando os machucados de
uma madeira de demolição. Para a Textura,
aguarde 3 horas de secagem.

6. Após a secagem, pinte toda a peça com
a tinta Verde Água, usando o pincel 054/14.
Em seguida, utilize o pincel 061/08 com a
tinta Azul Turquesa, detalhando as ranhuras
mais intensas.

7. Sem lavar o pincel, esfumace as ranhuras
com a tinta Sépia. Com a tinta Verde Soft
e um pincel 054/12 quase seco, pincele,
sempre no mesmo sentido, toda a peça,
criando o efeito de pátina.

8. Aplique a base seladora e lixe os
vasinhos. Com o pincel 057/18, pinte os
vasinhos até cobrir toda a superfície.

9. Com o pincel 065/12 e a tinta Marrom, dê
pinceladas cruzadas por toda a peça.

10. Com o mesmo pincel, ainda sujo,
carregue com a tinta na cor Caramelo,
aplicando a mesma pincelada cruzada nas
áreas onde desejar.

11. Umedeça a esponja marinha e
carregue-a com a tinta Azul Turquesa.
Em seguida retire o excesso e dê suaves
batidinhas em toda a peça, criando o efeito
de zinabre. Repita a mesma técnica dos
vasinhos no aplique de MDF, escolhido por
você.

12. Depois de seco, cole o aplique onde
desejar. Cole também os apliques de
preguinhos nos buracos feitos com o palito
de churrasco. Para isso, use a Cola Branca
Ateliê.

Peça finalizada.

