Souplat Provençal com Morangos

Material:
- Souplat de mdf
- Tintas Nature Colors Acrilex branco, marrom escuro, amarelo ouro, chocolate, romã, verde
pistache, verde oliva, arándano e preto.
- Pátina em cera Acrilex incolor
- Pincel Acrilex chato 057/18 e 14
- Pincel Acrilex angular 059/14
- Pincel Acrilex 073/8
- Pincel Acrilex 075/000
- Acrilfix Acrilex fosco
- Rolinho de espuma
- Lixa 80
- Pano de malha

1.
Com o rolinho de espuma passe 1 demão de tinta Nature Colors
marrom escuro em toda a peça.

2.
Pegue a malha de algodão e coloque a Pátina em cera incolor e
passe na peça e deixe secar por uns 20 minutos.

3.
Com o pincel chato ou rolinho passe duas ou mais demãos de tinta
Nature Colors branco em toda a peça (intercale as secagens).

4.
Com a lixa 80 raspe a peça com cuidado para aparecer a tinta de
baixo (marrom escuro). Faça isso em alguns lugares.

5.
Passe o risco na peça e com o pincel chato 057/14 passe duas
demãos de tinta Nature Colors romã em todo o morango.

6.
Com o pincel 075/000 e a tinta Nature Colors marrom escuro e
chocolate faça os galhos apertando e levantando o pincel. Com o
mesmo pincel faça as folhinhas com as cores verde pistache e verde
oliva.

7.
Com o pincel 075/000 preencha as folhas do morango com a cor
verde pistache.

8.
Com o pincel 059/14 sombreie o morango com a cor arándano e as
folhas com verde oliva.

9.
Com o pincel 073/08 faça a luz seca com amarelo ouro retirando o
excesso em um paninho e passe no meio do morango.

10.
Com o pincel 075/000 faça as sementes com preto e depois em cima
com verde pistache e amarelo ouro.

11.
Para finalizar envernize com Acrilfix fosco.

