SACOLA COM BALÕES

Materiais:

- Sacola de algodão
- Tinta para Tecido Acrilex nas cores branco e azul caribe
- Acripuff Acrilex nas cores magenta, vermelho fogo, verde abacate, amarelo limão,
amarelo cádmio, azul caribe, branco, lilás e azul turquesa
- Dimensional Brilliant preta
- Dimensional Glitter cristal
- Acrilpen Acrilex preta
- Cartão plástico ou chapa de radiografia
- Tesoura
- Pedaço de esponja
- Cola Permanente Acrilex
- Pedaço de MDF ou papelão
- Pincel Acrilex ref. 054, n° 18
- Marcador Permanente Acrilex
- Tesoura Acrilex
- Fita crepe

1º Passe uma demão de Cola
Permanente no MDF ou papelão. Espere
aproximadamente 3 horas e depois
coloque dentro da sacola. Servirá para
manter o tecido no lugar e isolar a tinta.

2º No cartão plástico ou chapa de
radiografia, desenhe, com o Marcador
Permanente, meia nuvem. Recorte e deixe
os gomos de tamanhos bem diferentes.

3º Misture a tinta branca com um pouco
de azul caribe. Prenda o modelo de
nuvem na sacola usando fita crepe. Com
a esponja, vá pintando dando batidas até
preecher o espaço. Dê algumas batidas
isoladas de branco.

4º Mude o modelo de lugar e vá repetindo o
processo até completar a nuvem no tamanho
desejado. Espere secar bem.

5º Faça o desenho dos balões e preencha usando
a Acripuff. A camada deve ser grossa. Faça o
contorno com o azul caribe e alguns pontinhos em
branco. Deixe secar por 24 horas.

6º Aproxime um secador de cabelos bem quente
ou um ferro de passar roupa para fazer a
expansão da tinta. Com o calor, a tinta estufa e
cria um relevo interessante.

7º Use a Dimensional Brilliant preta para fazer os
fios dos balões. Vale brincar e sair fora da nuvem
com o desenho.

8º Com a Dimensional Glitter cristal, faça a “luz”
numa das laterias dos balões. Se escolher um
lado, faça igual em todos.

9º Para terminar a obra, falta assinar. Para isso,
use a Acrilpen preta.

BOM TRABALHO!!!

