CAIXA COM IMITAÇÃO DE AZULEJO

Material:
- Caixa de mdf
- Tinta Nature Colors azul seco, branco, azul bali e sépia.
- Craquelex Colors Acrilex incolor
- Verniz Vidro Crystal Acrilex
- Pincel Acrilex 056/12
- Pincel Acrilex 057/12 e 18
- Pincel Acrilex 058/12
- Pincel Acrilex 054/16
- Pincel Acrilex 075/000
- Lixa 400
- Lápis e régua
- Malha de algodão

1.
Passe duas ou três demãos de tinta Nature Colors branco em toda a
tampa e divida em quatro utilizando o lápis e régua.

2.
Passe o risco nas quatro laterais.

3.
Comece passando a tinta Nature Colors azul seco em toda a tulipa
com o pincel redondo e deixe secar.

4.
Com o mesmo pincel coloque tinta azul seco e na ponta coloque um
pouco de branco e faça a pincelada um vez só dando o formato da
tulipa.

5.
Com o pincel 075/000 faça os arabescos e umas florzinhas menores.

6.
Com o pincel 058 coloque de um lado o branco e do outro o azul bali
e faça as pétalas da flor.

7.
Com o pincel 057 de um lado com branco e do outro com azul bali
faça a lateral inteira da caixa como se fosse arabescos.

8.
Passe o Verniz Base (1) em toda a parte do azulejo e deixe secar por
duas horas. Depois passe o Craquelador (2) e deixe secar
naturalmente.

9.
Com a malha pegue um pouquinho de tinta Nature Colors sépia e
passe por cima do craquelado para dar impressão de antigo.

10.
Prepare metade do Kit do Verniz Vidro Crystal em um recipiente e
mexa com um palito de sorvete. Despeje sobre a peça e aguarde a
secagem de 72 horas em local limpo e plano.
Dica: faça o contorno do azulejo com tinta Mosaico incolor para não
escorrer o Verniz Vidro Crystal.
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