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Materiais Utilizados:

    -  

 Álcool,

    -  

Algodão,

    -  

Base + verniz craquelador (craquelé de 2 passos),

    -  

Cola de guardanapo,

    -  

Dourado ou bronze,

    -  

1 Guardanapo,

    -  

Óleo de linhaça,

    -  
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1 Pano de algodão macio e sem pêlos,

    -  

Pincel macio nº 16,

    -  

1 Prato de vidro,

    -  

Tesoura,

    -  

Tintas acrílicas (cor marfim e castanho escuro),

    -  

Verniz geral.

Como se Faz:

    1. 

Com o algodão embebido em álcool limpe a parte de trás do prato.

    2. 

Depois recorte o guardanapo e retire as duas últimas folhas, ficando apenas com a primeira
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película e cole-o. Depois de seco, aplique a cola por mais duas vezes, mas desta vez pelo
prato todo.

    3. 

Com a ajuda do pincel macio nº 16, aplique o Verniz base – 1º Passo (duas de mão). Deixe
secar.

    4. 

Aplique o Verniz craquelador - 2º Passo (uma de mão). Deixe secar.

    5. 

Depois do prato "estalado", coloque o dourado ou o bronze com a ajuda de um pano de
algodão de forma a que o craquelé fique com o efeito rachado.

    6. 

Retire o excesso com óleo de linhaça.

    7. 

Aplique duas de mão da cor palha só por detrás dos desenhos para não os escurecer.

    8. 

Aplique duas de mão da cor castanho claro em todo o prato para dar com os tons de Outono
do guardanapo. 

    9. 

Ponha o verniz geral sobre o prato para acabamento.
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 Dica:

    -  

O craquelé utilizado no vidro / madeira é diferente do das velas.

  лобановский класс

 4 / 4

https://www.stihi.ru/2015/08/25/6627

