Bolsa Tropical
Maria Thereza Toledo

Tempo de execução: duas horas sem contar secagens
Dificuldade: fácil

Material:








bolsa em tecido ou algodão crú
papelão ou madeira preparada com Cola Permanente Acrilex
lápis preto macio
papel carbono
papel manteiga para transferir o risco
Pincéis Acrilex ref. 054, n. 6 e 12
Tinta para Tecido Acrilex nas cores: branco 519, verde maçã 802, amarelo bebê 808, marrom 531,
preto 520, verde grama 582, amarelo cádmio 536
 Tinta para Tecido Metálica Acrilex nas cores: verde musgo 513 e verde oliva 545
 Delineador Textil ( guta ) Acrilex na cor preta 520
 pano macio e ferro de passar

Dicas:
Você pode utilizar as tampinhas das embalagens para misturar as tintas, mas é importante lavar
bem depois para não contaminar as suas tintas.
Alguns tecidos absorvem mais tinta, caso haja necessidade aplique uma segunda demão depois da
tinta seca.

1.
Transfira o risco para a bolsa utilizando o papel manteiga, lápis e
papel carbono.

2.
Inicie a pintura preenchendo uma das folhas superiores com a Tinta
para Tecido Metálica Acrilex na cor Verde Musgo, ref. 513 utilizando
os pincéis série 054, n. 12 e 6. Escolha o pincel maior para as
grande áreas e o menor para os cantos.

3.
Em seguida repita o passo preenchendo outra folha com a Tinta para
Tecido Metálica Verde Oliva, ref. 545, com os mesmos pincéis.

4.
Misture 3 partes de Tinta para Tecido Acrilex na cor verde maçã ref.
802 para uma parte de Tinta branca ref. 519. Você pode utilizar a
tampinha da embalagem da Tinta para Tecido. Não se esqueça de
lavar bem depois para não contaminar as suas Tintas.

5.
Preencha uma nova folha com a mistura utilizando os mesmos
pincéis.

6.
Finalize a pintura das duas outras folhas utilizando a Tinta para
Tecido Acrilex na cor amarelo bebê ref. 808, sempre alternando os
pincéis da série 054, ns. 12 e 6 facilitando a sua pintura. Aguarde
secagem por aproximadamente 30 minutos.

7.
Preencha as listras do fundo iniciando com a Tinta para Tecido
Acrilex na cor verde grama ref. 582, mantendo os mesmos pincéis.

8.
Em seguida repita o processo com a cor branca ref. 519.

9.
Siga preenchendo alternadamente as listras do fundo utilizando a
Tinta para Tecido Acrilex nas cores preto ref. 520, amarelo cádmio
ref. 536 e marrom ref. 531. Aguarde secagem por aproximadamente
uma hora.

10.
Contorne todo o trabalho com o Delineador Têxtil ( guta ) preto ref.
520 e acrescente alguns detalhes nas folhas e fundo finalizando o
acabamento.

11.
Aguarde 24 horas para secagem. Cubra a pintura com um pano
macio e passe a ferro durante 5 minutos conforme instruções da
embalagem do Delineador Têxtil Guta Acrilex.

