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Peça - Cozinha florida  

MATERIAIS 
 

• Tintas para tecido– cores diversas 
 

• Pincéis 
Condor número 04 REF 462 
Condor número 4 e 6 REF 421 (cabo vermelho) 
Condor Filete número 0 REF 425 
Condor número 4, 8 e 10 REF 326 
 
• Carbono de preferência vermelho OU de formulário continuo para transferir o risco 
• Pano de copa da Estilotex, ORDEM 4201 – COR LARANJA 
• Pote ou Bandeja para pinceis Condor com água para limpar os pinceis 
• Pires ou Godê Flor – Condor para misturar ou diluir a tinta se necessário 
• Tabua Preparada com papel adesivado Branco e com cola permanente 
• Pano para secar os pinceis (ele terá apenas esta função, reserve-o apenas para isso) 

 
 
GUIA DE CORES 

FUNDO 
 
ORQUIDEA 
Pinceis 326 n.8 / 462 n. 4 / 421 n. 4 / Filete 
Pétalas – inicie com o amarelo luz (3 demãos no centro da pétala) no centro das pétalas e 
espere secar. Com o cerâmica e o púrpura faça as partes avermelhadas das pétalas e puxe 
algumas linhas da ponta em direção ao miolo e outras do miolo em direção a ponta da 
pétala. 
Deixe secar novamente e ilumine algumas com o branco e outras com a amêndoa. Com o 
branco diluído na Mistura faça alguns pontos de contorno. 
 
DICA: use o 326 e o 462 para preencher o centro de amarelo luz e o pincel 421 e filete para os 
detalhes. 
 
Miolo – na parte de cima preencha com o pink e sombreie com o púrpura.  
Preencha a parte mais clara com branco e sombreie com a hortênsia. 
Faça alguns detalhes com o vanilla e a borda e as sombras mais escuras com o vinho. 
DICA: use o 421 para preencher e o filete para alguns detalhes. 
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DICAS: 

• Não use uma cor única para a base, mescle as cores para que se dê profundidade e 
realismo ao desenho; 

• Intensifique SOMBRA e LUZ após a secagem da peça, que deve levar cerca de 2hs; 
• Aconselhável começar a pintura pelo que está no fundo. Por isso, essa instrução de 

pintura está em ordem. Ou seja, do que é aconselhável que se deve ser pintado 
primeiro e o que se deve pintar por último; 

• As indicações de cores acima estão em ordem de uso, ou seja, em cada item à ser 
pintado as cores indicadas estão na ordem da que devem ser usadas; 

• Mesclar o uso das cores, refere-se a hora pegar um no pincel, hora pegar outra, 
intercalando seu uso; 

• Quando indicamos “pontos de contorno” isso quer dizer que o desenho não deve ser 
todo contornado, apenas alguns pontos dele; 

• O uso da mistura é mais recomendado em preenchimento de fundo e base ou para 
diluir a cor para contorno. Não recomenda-se a cor em uso de sombras e luz. 

Bom Trabalho!!!  

Vê Artes e Presentes 

Artesã: Veronica Silva 

Face: @veartesepresentes 

Instagram: @veartes 
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