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    -  

Areia da praia seca,

    -  

Caixa de suporte de comandos,

    -  

Cola de guardanapo e cola de cartão,

    -  

1 Copo,

    -  

1 Espátula,

    -  

1 Esponja de cozinha,

    -  

1 Guardanapo,

    -  

1 Lixa,
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    -  

Pincéis (macio nº 16 e pincel leque),

    -  

1 Tesoura,

    -  

Tintas acrílicas (marfim, castanho escuro),

    -  

Spray verniz.

Como se Faz:

    1. 

Lixe a caixa. Pinte-a de cor marfim na parte de fora e no seu interior pinte-a de
castanho-escuro. Passe novamente a lixa.

    2. 

Pinte a caixa a pormenor. Pinte a caixa as vezes que forem necessárias. Deixe secar.

    3. 

Molhe o pincel leque na tinta castanha (usada no interior da caixa) e passe-o na parte exterior
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da caixa, fazendo o chamado “falso decapê”. Deixe secar.

    4. 

De seguida recorte o guardanapo e coloque cola onde pretende colar o guardanapo. Não se
esqueça de colar apenas a película do desenho. Coloque o guardanapo nesse local e com uma
espoja cole-o. Deixe secar um pouco e passe a cola por cima.

    5. 

Coloque num copo a areia da praia bem seca e cola de cartão. Misture os ingredientes
anteriores com uma espátula até ficar uma mistura mais ou menos espessa. Depois comece a
colocar o preparado sobre a caixa com a ajuda de uma espátula. Esta mistura é colocada
debaixo das conchas (guardanapo). Deixe secar de um dia para o outro. 

    6. 

No fim, aplique o verniz de spray sobre a caixa.
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