Caixa com tulipas e craquelex

Material:
- Caixa de mdf
- Tinta Nature Colors nas cores: verde pistache, camurça queimado, verde oliva, romã, preto,
branco, marrom, marrom escuro e tangerina.
- Base para tinta craquelex Acrilex
- Tinta craquelex marrom Acrilex
- Cola lantejoula Acrilex
- Pincel Acrilex redondo 056/12
- Pincel Acrilex chanfrado 059/14
- Pincel Acrilex 075/000
- Acrilfix Semibrilho Acrilex
- Esponja grossa
- Rolinho de espuma
- Carimbo de escrita
- Fita de cetim
- Cola quente
- Strass
- Lixa 220

1.
Passe duas demãos de tinta Nature colors na cor branco com o
rolinho de espuma em toda peça, lixe entre as demãos.

2.
Na base passe somente uma demão de tinta Nature Colors na cor
romã e aguarde a secagem.

3.
Com a peça seca, pegue a lixa 220 e lixe em movimentos circulares.

4.
Na tampa divida a peça com fita crepe e passe a Base para tinta
craquelex.

5.
Com o carimbo de letras passe a tinta camurça queimado e carimbe
na tampa.

6.
Passe o risco da flor na tampa de forma aleatória.

7.
Com o pincel redondo comece fazendo um aquarelado nas folhas
com a tinta Nature Colors verde pistache bem aguada.

8.
Com o pincel chanfrado sombreie todos os lados com a mesma cor e
reforce depois alguns lugares com verde oliva.

9.
Com o pincel redondo faça o aquarelado na flor com a cor romã bem
aguada e sombreie. Nas flores menores faça o mesmo processo
com a cor tangerina.

10.
Com a cola Lantejoula cole os strass no centro da flor.

11.
Com a esponja grossa pegue a Tinta Craquelex marrom e passe em
cima da Base para tinta craquelex com batidinhas e deixe secar.

12.
Com o pincel liner faça uma listra em preto do lado onde foi aplicado
a tinta craquelex.

13.
Para finalizar envernize com Acrilfix Semibrilho Acrilex e cole a fita
de cetim na lateral da caixa
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