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Moldura temática para Páscoa 
 
Materiais: 
• Papéis de scrap motivo de Páscoa 
• Flores para decoração  
• Lantejoulas para shaker 
• Acetato 
• Fita-banana 
• Cola quente Tekbond 
• Cola branca Tekbond 
• Cola de silicone Tekbond 
• Tesoura 
• Estilete  
• Estilete de precisão  
• Tinta PVA dourada 
• Tinta PVA bege Minerais  
• Rolinho 
• Pincel duro 
• Furador raminho 
• Furador borboleta 
• Carimbo 
• Carimbeira preta 
• Fita de junta 
 
Passo a passo 
 
1. Com o rolinho, dê duas demãos nas peças de MDF com a tinta Mineral bege. 
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2. Depois de seco, com o pincel de cerdas duras, faça a pátina com a tinta 
dourada. 
 
3. Após estar bem seco, com a cola de silicone, cole o acetato na moldura sem o 
fundo. 
 
4. Cole o papel de fundo, no fundo da moldura com fundo. 
 
5. Cole, com a cola quente, as sobras de papelão cinza em toda a moldura sem 
fundo em cima do acetato, de modo que não fique nenhum espaço. 
 
6. Recorte o elemento principal e o detalhe do papel de scrapbook. Com a fita 
dupla-face, cole-os centralizado ao fundo. 
 
7. Faça um mix de lantejoulas e coloque por cima. 
 
8. Com a cola quente, cole a moldura de acetato na moldura de fundo, formando o 
shaker. 
 
9. Faça um laço com a fita de junta e cole, com a cola quente, centralizado-o na 
parte superior. 
 
10. Cole as flores no canto esquerdo, bem como as folhas, formando um arranjo 
lateral esquerdo. 
 
11. Carimbe o título com a carimbeira preta. Cole na moldura com fita dupla-face 
em 2 camadas. 
 
12. Corte borboletas com furados e cole na borda direita com cola branca. 
 
Está pronto seu enfeite de porta shaker para a Páscoa! 


