
Bandeja Café da Manhã Romântica 
Pátina Riscada – Decoupage com Guardanapo – Pintura - Stencil 
 
 Materiais: 
-Bandeja com pé em mdf 
- Guardanapo para decoupage com rosas de fundo branco -Stencil com motivos de escritos e 
flores -Stencil com escrito Amor 
- Carimbos com escritos e selos 
-Fio de pérolas 3mm 
-12 chattons ouro velho redondos 
- Base Acrílica Acrilex 
- Betume colors Acrilex na cor mahogany 
- Tintal Chalk, paint Acrilex nas cores branco polar e moscatel -Verniz acrílico brilhante Acrilex 
- Multicolage cola gel Acrilex 
- Adesivo instantâneo A2 Acrilex 
-Cola de silicone 
-Pincel Condor ref.224 nº 16 
-Pincel Condor ref.227 nº 16 
-Pinel Condor ref.462 nº 06 
-Tesoura 
- Espátula de teflon 
-Rolinho pequeno de espuma 
- Escova de dentes 
- Bucha de cozinha verde e amarela 
-Lixa para madeira 220 
-Tanquinho com água 
-Pano macio 
- Bandejinhas de isopor 
 
Como Fazer: 
- Passar a base acrílica em toda peça usando o pincel ref.224 e esticando com o rolinho de  
spuma, secar e lixar com a lixa 220 -Nas laterais da bandeja passa uma camada generosa da tinta 
chalk nas cores moscatel e branco sem misturar muito, para ficar mesclada e ainda bem molhada 
passar a esponja de cozinha, no lado verde, firme de uma ponta até o final para fazer o efeito 
de patina riscada, fazer nas quatro laterais da bandeja; 
 
- Rasgar o guardanapo com as mãos deixando bem visível a parte que vai colar, retirar as duas 
películas brancas de trás dele e com a multicolagem cola gel colar nos dois cantos das bandejas, 
cantos opostos, usando o pincel ref.227, passar a cola na madeira colocar o papel e alisar com o 
pincel bem encharcado de cola de dentro para fora aguardar secar; 
 
-Pintar em torno do guardanapo, podendo entrar pouco sobre ele com as tintas chalk nas cores 
moscatel e branca e um pouquinho do betume mahogany pintar deixando mesclado em 
movimentos de vai e vem tirando bem as marcas das pinceladas se precisar, dar duas demãos; 
 
-Na parte de baixo da bandeja mescle da mesma forma as tintas com o betume e nos pés 
também; 
 
- Usar o pincel ref 462 com o betume colors mahogany para fazer os stenceis e os carimbos de 
forma bem harmônica em volta da figura de modo que fique parecendo um só desenho, use o 
pincel sempre com muito pouco betume em movimentos circulares e os carimbos esticar bem 
com o pincel o betume na bandeja e molhar o carimbo e aplicar na peça -Cole em volta da 



bandeja na parte interna o fio de pérolas  usando a cola de silicone e nas quatro laterais cole 
com o adesivo instantâneo A2 os chattons , três em cada canto; 
 
- Com a escova de dente umedecida na água e uma isca do betume fazer uma chuva americana 
em toda peça bem sutil, da mesma forma faça com a tinta branca para ficar uma chuva dupla; 
 
- Use o pincel ref. 224 para passar o verniz acrílico depois da peça estar totalmente seca, passe 
com o pincel e vá alisando com o rolinho limpo e seco, passe em toda peça. 
 
 
*** Agora faça uma bela surpresa para quem você ama.... Café da manhã romântico.... 


