Souplat Craquelado

Souplat Craquelado
Materiais:
- Souplat de Madeira
- Lixa fina (220 ou 180)
- Guardanapo de papel a sua escolha
- Multcolage Acrilex
- Tinta Fosca para Artesanato Acrilex, nas cores Branco 519 e Cereja 826
- Tinta Craquelex Acrilex nas cores: Laranja 517, Amarelo Ouro 505, Branco 519
- Pincel ref. 067 nº16
- Espátula plástica media
- Textura criativa Acrilex Soft
- Fita crepe
- Esponja
- Tesoura
- Tecido macio
- Verniz Acrílico Fosco Acrilex
- Prato descartável
- Recipiente com água

1. Aplique três demãos da Tinta Fosca para
Artesanato Acrilex na cor branco 519 com o
auxílio do pincel ref. 067 nº16, preenchendo
apenas a área central do souplat. Aguarde
secagem entre cada demão.

2. Com o mesmo pincel, aplique 3 demãos de
Tinta Fosca para Artesanato Acrilex na cor
cereja 826.

3. Separe as películas do guardanapo. Você irá
utilizar apenas a estampada.

4. Posicione o guardanapo sobre a área onde
será colado, no caso a área central do prato.
Levante um dos lados e aplique o Multcolage
Acrilex utilizando o mesmo pincel na área
exposta. Cole esta parte do guardanapo. Em
seguida repita o passo até completar toda a
colagem.

5. Pressione levemente a colagem com um
tecido macio a fim de retirar eventuais bolhas e
colar bem os cantos.

6. Com a lixa fina, na posição diagonal, retire
o excesso do guardanapo. Cuidado para não
arranhar sua colagem.

7. Volte aplicar o Multcolage Acrilex sobre todo
o guardanapo e aguarde secagem.

8. Aplique a fita crepe nos quatro lados do
souplat como ilustra a foto.

9. Aplique a fita crepe também nos quatro
cantos internos do souplat, protegendo a
colagem do guardanapo.

10. Misture a Tinta Craquelex Acrilex nas cores
amarelo ouro e branco na mesma proporção.

11. Carregue a esponja com uma boa
quantidade desta mistura e aplique com
delicadas batidinhas nos quatro cantos do
souplat próximos ao centro.

12. Retire a fita crepe que protegia o
guardanapo nestes cantos.

13. Misture a Tinta Craquelex Acrilex nas cores
laranja e amarelo ouro, na proporção que
desejar e aplique esta mistura e as cores puras
nas quatro laterais do souplat, mesclando todas
as cores. Neste caso aplicamos um pouco mais
de amarelo ouro.

14. Aplique com esponja a mistura e o amarelo
ouro (alternando mais um ou outro) sempre com
batidinhas e tinta espessa nos quatro lados da
lateral também.

15. Com a ajuda da espátula, aplique a
Textura criativa Structure Past Acrilex Soft
preenchendo os quatro cantos restantes.

16. Retire a fita crepe.

17. Veja como fica a Tinta Craquelex Acrilex
aplicada, antes de secar e portanto ainda sem o
efeito.

18. Agora repare o resultado do efeito
craquelado que você terá no trabalho com a
Tinta Craquelex Acrilex. Aguarde secagem de
aproximadamente 3 horas.

19. Escolha uma parte do guardanapo, retire as
películas e recorte 4 guardanapos no tamanho
dos quatro cantos do souplat onde foi colocada
a Textura Criativa. Aplique o Multcolage Acrilex
sobre a textura e cole delicadamente o
guardanapo com a ajuda de um tecido macio.

20. Se necessário retire o excesso lixando os
cantos da peça. Repita os passos até completar
os quatro lados.

21. Aplique uma demão do Multcolage Acrilex
sobre os guardanapos colados e aguarde a
secagem.

22. Dilua a Tinta Fosca para Artesanato Acrilex
na cor cereja 826 e com o pincel ref. 067 nº16
aplique a tinta em algumas áreas do efeito
craquelado com pinceladas soltas.

23. Retire o excesso com a ajuda de um tecido
macio. Aguarde secagem.

24. Aplique duas demãos do Verniz Acrílico
Fosco Acrilex.

Está pronto!

