Cerâmica Tribal
Elisabete Tonin

Tempo de execução: 2 horas sem contar os tempos de secagem
Dificuldade: Media

Material:
Peça de cerâmica
Solvente Acrilex
Goma Laca Indiana Acrilex
Tinta Acrílica Fosca Acrilex nas cores: amarelo ocre 564, chocolate 314, cerâmica 506, terracota 830
Textura Criativa Structure Paste Acrilex Soft
Pinceis Acrilex: serie 10, n.54; serie 18, n.54 e serie 67, n.16
Espátula media
Lixa fina n. 400
Fita crepe
Cordão de couro encerado para bijuteria
02 bolinhas de madeira
Molde ( cartolina, lapis e estilete )
Tecido macio
Alcool para limpeza do pincel com Goma Laca Indiana.

Dica:
1. Limpe sempre os pinceis com Goma Laca Indiana utilizando um tecido macio com álcool.
2. Para um melhor acabamento, aguarde a secagem a cada demao de tinta.

1.

Lixe toda a peca e retire o pó com o tecido macio.

2.

Aplique uma demão de Goma Laca Acrilex utilizando o pincel da
serie 67, n.16. Aguarde secagem. Limpe o pincel com alcool.

3.
Com o mesmo pincel, aplique uma demao de Tinta Acrilica Fosca
Acrilex na cor amarelo ocre 564 preenchendo toda a peça. Se
necessario aplique uma segunda demao apos aguardar a secagem.

4.
Com pincel da serie 54, n.18, carregue o pincel com a Tinta Acrilica
Fosca Acrilex na cor chocolate 314, diluida em agua numa proporcao
de 30% água, 70% tinta. Contorne o vaso com pinceladas
horizontais formando estrias conforme a foto e aguarde secagem.

5.

Risque e recorte o molde. Posicione o molde em sua peça a fim de
planejar o numero de repetiçoes que fara.

6.

Fixe o molde suavemente sobre a peça utilizando pequenos pedaços
de fita crepe.

7.

Aplique a Textura Criativa Structure Paste Acrilex Soft com espátula
media preenchendo os espaços vazios do molde.

8.

Com o cabo de um pincel retire a textura aplicada criando pequenos
traços. Limpe o cabo a cada retirada da textura.

9.

Retire o molde delicadamente, limpe-o e repita o passo quantas
vezes desejar em outras areas da peça. Aguarde secagem.

10.

Finalize o passo aplicando a Tinta Acrilica Fosca Acrilex na cor
ceramica 506, com pouca tinta no pincel da serie 10, n. 54.

11.
A cada aplicaçao da cor, retire o excesso da tinta utilizando um
tecido macio. Repita os passos 10 e 11, intercalando as cores
terracota 830, e chocolate 314.

12.
Em seguida coloque em um prato uma pequena quantia de Patina
Cera Acrilex na cor branco de titanio 319 e carregue o mesmo pincel
retirando o excesso em um papel antes de cada aplicaçao no
trabalho. Aguarde secagem.

13.

Aplique Patina Cera Acrilex nas areas com texturas.

14.
Aplique tambem na parte superior e inferior da ceramica. Aplique a
Patina Cera Acrilex aos poucos ate alcançar o efeito desejado.
Aguarde secagem.

15.

Amarre as bolas nas pontas do cordao.

16.

Finalize o trabalho amarrando o cordao na boca da peça de
ceramica.

