Bandeja Vidro Crystal

Bandeja Vidro Crystal
Materiais:
- Tinta Fosca para Artesanato nas cores: Palha 834, Concreto 819, Branco 519, Verde
Oliva 545, Verde Maçã 802, Camurça Queimado 818, Amarelo de Cádmio 536 e Laranja
Escuro 832
- Verniz Vidro Cristal
- Stencil refs. 30007, 1220 - círculos e 30001- desejos
- Acrilfix Semibrilho
- Pincéis 057/10 e 18, 056/06 e 10059/16 054/10 e 12
- Carimbo de lírio
- Azulejo
- Fita crepe
- Régua
- Palito de sorvete
- Descartáveis
- Esponja fina
- Lixa 400 e 100
- Cartão
- Secador

1. Pinte toda a peça com a cor Palha,
utilizando o pincel 057/16 e aguarde
secagem. Em seguida, com o mesmo pincel,
espalhe a tinta na cor Concreto sobre o
azulejo e carregue o carimbo. Aplique-o no
centro da peça, fixando bem.

2. Deixe secar e cubra o desenho com o
cartão, utilizando a fita crepe.

3. Comece cobrindo a peça com fita crepe,
aplicando paralelamente as tiras. Aproveite
melhor o material, fazendo isto até a metade
da sua área de trabalho e então vá retirando
alternadamente, a fim de deixar sempre um
espaço entre uma fita aplicada e outra, como
mostra a foto.

4. Nos espaços entre uma fita e outra,
aplique a tinta Camurça usando o pincel
057/16. Logo em seguida, retire as fitas e o
cartão.

5. Usando o pincel 059/16 e a tinta na cor
Concreto, faça um flotado em toda a borda
do desenho, que anteriormente foi isolada.

6. Com a tinta na cor Amarelo de Cádmio
diluída em água e pincel 056/10, faça
movimentos circulares preenchendo toda a
flor, com exceção do miolo.

7. Faça um sombreado aquarelado com a
tinta na cor Laranja Escuro nas pétalas da
flor, utilizando o mesmo pincel.

8. Com a tinta nas cores Verde Oliva e Verde
Maçã, pinte os pistilos usando o pincel
056/6.

9. Após a secagem, posicione novamente
o cartão sobre a flor, dilua a tinta na cor
Amarelo de Cádmio e faça tiras finas
seguidas das tiras feitas anteriormente. Use
o pincel 057/10 e uma régua para apoia-lo,
facilitando a técnica.

10. Ainda com a flor protegida pelo cartão,
posicione o stencil “Desejos” e aplique a tinta
Branca usando o pincel 054/10. Faça isso
apenas nas tiras de cor Camurça Queimado.

11. Retire o cartão e preencha a área
em volta da flor com bolinhas do stencil
“Círculos”. Use o pincel 054/10 e a tinta
Camurça Queimada. Para um melhor efeito,
dê batidinhas com o pincel para preencher
o desenho e, se desejar, faça o mesmo na
lateral interna da peça.

12. Umedeça a esponja e tire o excesso de
água. Aproveite o resto das tintas e faça um
esponjado no sentido desejado em toda a
parte lateral externa da peça.

13. Espalhe a tinta Concreto no azulejo,
carregue novamente o carimbo e aplique-o
em toda a área externa da peça.

14. Prepare o Verniz Vidro Crystal conforme
instruções da bula.

15. Em seguida, distribua todo o produto
preparado, dentro da bandeja, e deixe secar
por aproximadamente 48 horas. Para um
melhor resultado, escolha uma superfície
nivelada e evite movimentar a peça até que
o produto esteja totalmente seco.

Peça finalizada.

