Jogo de Banheiro com Margaridas

Material:
• Tintas Para Tecido Acrilex ref. 04140 nas cores:
- Branco,
- Marfim,
- Amarelo canário,
- Amarelo ouro,
- Ocre ouro,
- Marrom,
- Sépia,
- Cerâmica
- Clareador.
• Cola Permanente Acrilex ref.16240
• 01 Jogo de Toalhas 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 Pincel Filete nr.0

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.
Com o pincel nr. 8, faça uma mistura com a cor marfim e clareador e
pinte toda a faixa do tecido. Em seguida reforce com a cor amarelo
canário.

4.
Com as cores ocre ouro e sépia misturados no pincel, escureça o
fundo ao redor das margaridas.

5.
Preencha as folhas com o marfim, em seguida faça uma sombra por
fora das folhas utilizando as cores ocre ouro e marrom, fazendo
assim o formato das folhas.

6.
Com o pincel nr. 6 e as cores marrom e sépia faças as nervuras das
folhas, não escurecer as pontas das folhas. Iluminar com as cores
marfim e branco.

7.
Pinte as pétalas com a cor marfim e os miolos com a cor amarelo
ouro.

8.
Escureça em volta do miolo e das petálas com as cores marrom e
sépia. Deixe secar.

9.
Utilizando o pincel nr. 6, faça os botões com as cores marrom e ocre
ouro diluídos com um pouco de água, aproveite os mesmos tons e
pinte algumas folhinhas e os filetes com pinceladas únicas

10.
Escureça o miolo com a cor cerâmica e sépia, e utilizando o pincel
filete nr.0 faça alguns pontinhos em volta do miolo com a cor sépia.

11.
Ilumine com a cor branco.

12.
Aplique nas pétalas das margaridas mais uma camada da cor branco
e marfim, para dar maior luminosidade e forma

13.
Forme os arabescos com a cor branco e contorne com o marrom.
Dilua a cor marrom com um pouco de água e forme o quadriculado.

14.
Depois de completamente seco, passar a tinta para tecido glitter
cristal nos arabescos.

