Álbum para Dia dos Namorados
Materiais:
- Álbum de fotos em MDF
- Nature Colors Acrilex nas cores: branco, marrom, cappuccino, acqua marina e sépia
- Delineador para Madeira Acrilex na cor cereja
- Dimensional Relevo 3D Metallic Acrilex na cor cobre
- Cola Ateliê Acrilex
- Pincéis Acrilex: ref. 057 nº 14, ref. 056 nº 0 e ref. 059 nº 16
- Stencil Acrilex ref. 1132 (cantoneira 7)
- Tesoura Multiuso Acrilex
- Papel de scrap com corações
- Flores de scrap
- Fita de cetim
- Espátula
- Espoja grossa
- Rolinho
- Régua
- Lápis

1º Passe duas demãos de branco com a ajuda
de um rolinho. Depois, molhe a esponja e retire
o excesso. Coloque um pouco da cor cappuccino e dê leves batidinhas nos cantos da caixa.

2º Faça uma sombra molhada usando o pincel
059 nº 16 em todos os contornos da caixa.

3º Tire a medida do porta-retrato da caixa e corte
o papel de scrap.

4º Cole o papel usando a Cola Ateliê.

5º Com a fita de cetim e um recorte de coração,
cole as letras da palavra LOVE.

6º Posicione o stencil de cantoneira em dois
cantos da caixa e com a ajuda da espátula, passe
o Delineador para Madeira na cor cereja.
Espere a secagem.

7º Escreva com o lápis a frase LOVE IS YOU AND ME e depois, pinte com a cor sépia e o
pincel ref. 056 nº 16.

8º Pinte a base da caixa com a cor acqua marina
usando o rolinho. Depois, separe com fita crepe, o
espaço é de 1,5 cm. Lixe bem entre as fitas para
que a tinta não vase.

9º Com o pincel 057 nº 14 umedecido e a tinta
marrom, pinte cada listra. Espere a secagem e
retire a fita.

10º Posicione novamente a fita crepe e pinte com
a cor cappuccino.

11º Finalmente, faça uma linha bem fina usando o
pincel 056 nº 0 entre a cor marrom e cappuccino.

12º Coloque a sua foto preferida.

