Caixa com flores scrap

Caixa com flores scrap
Materiais:
- Caixa de MDF
- Tinta Fosca para Artesanato nas cores: Amarelo Pele 538, Rosa Antigo 828, Verde Oliva
54, Bordeaux 595 e Marrom Escuro 526
- Cola Branca Ateliê
- Verniz Fosco Acrílico
- Verniz Craquelê
- Pincéis 057/14 e 18, 059/14 e 156/08
- Fita crepe
- Fita de cetim verde
- Flores scrap salmão
- Tesoura
- Carimbo
- Azulejo
- Pano de malha

1. Com o pincel 054/18, cubra toda a peça
com Tinta Fosca para Artesanato na cor
Amarelo Pele. Lixe e repita outra demão.
Isole a área da tampa em que deseja colocar
as fitas de cetim e aplique o Verniz Craquelê
em todo o resto, utilizando o mesmo pincel.

2. Dilua a tinta Bordeaux com
aproximadamente 30% de água em relação
a quantidade de tinta utilizada. Faça o
mesmo com a cor Rosa Antigo.
Pincele a cor Rosa Antigo na área delimitada
com o mesmo pincel. Faça o mesmo com a
cor Bordeaux e, em seguida, retire as fitas
crepe.

3. Na área anteriormente reservada com fita
crepe, faça um sombreado com a tinta Rosa
Antigo, usando o pincel 059/14.

4. Aplique a tinta Marrom Escuro no azulejo
com o pincel 057/14 e carregue o carimbo
com o motivo de “rosa”. Em seguida,
aplique-o em toda a lateral da parte inferior
da caixa.

5. Com o pincel 056/10, dilua bem a tinta
Rosa Antigo e pinte as rosas carimbadas.

6. Dilua da mesma forma a tinta Verde Oliva
e, com o mesmo pincel, pinte as folhas das
rosas.

7. Aplique Cola Branca Ateliê na área
reservada e fixe a fita de cetim verde.

8. Dobre as flores de scrap ao meio, corte
uma “meia lua”, abra a dobradura e dê um
corte em um dos lados. Veja a foto.

9. Coloque uma gota de Cola Ateliê em
um das pontas e enrole criando um botão.
Coloque um pingo de cola novamente e siga
aplicando os recortes das flores, criando
uma delicada rosa de papel. Cole esta flor
entre as fitas de cetim. Repita o processo e
cole na outra área reservada, também entre
as fitas de cetim.

10. Dobre as folhinhas verdes de scrap
ao meio, criando um vinco. Abra e cole
algumas em torno das rosas. Repita do outro
lado também.

11. Finalize passando verniz em toda a peça,
utilizando o pincel 057/18. Escolha uma das
cores utilizadas para pintar a parte interna da
caixa, com o mesmo pincel.

Peça finalizada.

