Toalhas com Motivos Florais

Material:
• Tintas para Tecido Acrilex ref 04140 nas cores:
- Branco,
- Cerâmica,
- Caramelo,
- Azul inverno,
- Sépia,
- Amarelo ouro.
• Cola Permanente Acrilex ref.16240
• 01 Jogo de Toalhas de Algodão
• Lápis Preto
• Papel Carbono
• Placa de Madeira ou Papelão
• Pincel chato de cerdas duras ref.815 nr.14
• Pincel chato ref.90 nr.14 Pincel Filete nr.0

1.
Aplique a Cola Permanente Acrilex na placa de madeira ou papelão,
e aguarde por 20 minutos. Em seguida estenda o tecido.

2.
Transfira o risco para o tecido com auxílio do papel carbono e do
lápis preto.

3.
Com o pincel de cerdas duras nr.14, faça o fundo, carregando o
pincel com as cores amarelo ouro e branco, esfumaçando ao redor
das rosas e botões.

4.
Agora, carregue o pincel com as cores azul inverno e branco
esfumaçando ao redor das folhas.

5.
Com as cores branco e o azul inverno, na ponta do pincel, preencha
o centro das folhas, em seguida, com a cor sépia escureça ao redor
das folhas e das rosas.

6.
Agora preencha uma das rosas com as cores cerâmica e um pouco
de branco para clarear o miolo.

7.
Preencha a outra rosa utilizando as cores caramelo e branco
misturados no pincel

8.
Preencha os botões com as cores cerâmica e um pouco de branco

9.
Com o pincel ref.90 nr. 14, dê forma as folhas com a cor sépia.

10.
Ilumine as folhas com um pouco de azul inverno e branco.

11.
Ilumine a rosa mais escura e o botão com a cor cerâmica e branco, e
a mais clara com o branco.

12.
Para a rosa mais clara, ilumine com o branco.

13.
Com a cor sépia faça a sepala do botão e o galho, e com azul
inverno e branco dê algumas pinceladas para dar leveza ao ramo de
rosas.

14.
Finalize fazendo o miolo da rosa com amarelo ouro e branco na
ponta do pincel.

