Trio de Natal

Material:
- Caixa de mdf
- Tinta Nature Colors nas cores: azul seco, azul bali, branco, preto, romã, vermelho queimado, verde
primavera, verde oliva, creme, cenoura, marrom, capuccino e grafite.
- Craquelex Colors prata Acrilex
- Pincel Acrilex chato 057/16 e 10
- Pincel Acrilex chanfrado 059/14
- Pincel Acrilex 075/000
- Pincel Acrilex 073/8
- Pincel Acrilex pata de vaca 065/12
- Broxinha
- Acrilfix Semibrilho Acrilex
- Lixa 220

1.
Passe duas demãos de tinta Nature colors na cor azul seco com o
pincel 057/16 em toda a peça, lixe entre as demãos.

2.
Com o mesmo pincel passe 1 demão do Verniz Base (1) do kit
craquelex, espere a secagem conforme o rótulo.

3.
Depois de seco passe 1 demão do Craquelador prata e aguarde a
secagem.

4.
Com a broxinha faça a chuva americana utilizando o branco em toda
a peça.

5.
Com a broxinha faça batidinhas na parte de baixo da caixa utilizando
as cores branco, azul bali e azul seco.

6.
Passe o risco e com o pincel 057/10 passe duas demãos de branco
em todos os bonecos de neve. Com o romã faça o chapéu. Com
verde primavera faça o cachecol e com creme faça o outro cachecol.

7.
Com o pincel 073/8 faça a luz seca no chapéu utilizando o branco.

8.
Com o pincel 059/14 sombreie todo o chapéu com vermelho
queimado e depois reforce a sombras com vermelho queimado +
preto.

9.
Com o mesmo pincel sombreie todos os bonecos de neve com
capuccino.

10.
Com o pincel 075/000 faça o tricô do cachecol utilizando a cor verde
oliva com um pouquinho de creme. Depois sombreie com verde
oliva. Com o pincel pata de vaca faça batidinhas no cachecol
utilizando as cores verde oliva e com branco.

11.
Com o pincel 075/000 faça as listras no outro cachecol utilizando a
tinta na cor româ bem aguda e depois de seco sombreie com a
mesma cor.

12.
Com o mesmo pincel faça os olhinhos com preto e o nariz com
cenoura e sombreie com marrom.

13.
Para finalizar envernize com Acrilfix Semibrilho Acrilex.
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