Tracejados
Existem diferentes tipos de tracejados, os quais também servem para colorir com lápis de cor.
Tracejado paralelo ou cruzado: Aqui é importante fazer as linhas de forma rápida e uniforme.
Também é possível fazer um tracejado circular, para o qual uma superfície é coberta com desenhos uniformes
de círculos.
Para o sombreado coloca-se o lápis lateralmente sobre o papel para conseguir, deste modo, uma camada de
cor muito uniforme. Dependendo da pressão exercida, consegue-se transições bonitas e suaves de claro a
escuro.

Gradação das cores
A gradação das cores torna todo o trabalho mais interessante e com cores mais vivas. As cores que se
encontram no arco-íris uma ao lado da outra são ideais para serem utilizadas num degradé. Misturam-se quase
automaticamente de forma gradativa - por exemplo, vermelho - cor de laranja - amarelo ou azul escuro - azul
claro - verde.
Também é possível, naturalmente, recrear um degradé com uma mesma cor com matizes de claro a escuro.
Com este processo, obtém-se um efeito tridimensional de luz e sombras.

Combinações de cores interessantes
Não deixa de ser emocionante combinar cores que não pertencem à mesma família de cores ou que se
encontram longe uma da outra no arco-íris, como por exemplo verde escuro - cor de rosa e cor de laranja castanho - verde. A cor cinzento tampouco é muito utilizada para pintar, devido a não ser colorida e, portanto,
despertar pouco interesse.
Se, porém, combinamos esta cor com cores vivas, por exemplo com vermelho, consegue-se um efeito muito
bonito. O amarelo deixa-se combinar com quase todas as cores, proporcionando a cada cor um novo efeito
brilhante.

Monocromático ou totalmente colorido?
O termo "monocromo" vem do grego monos = "único" e chroma = "cor". Os desenhos monocromáticos
utilizam com frequência tonalidades claras e escuras de uma única cor. O contrário extremo de máximo colorido
seria, por exemplo, o desenho com contrastes complementares, como vermelho - verde ou azul - cor de laranja.
Ao pintar, é natural que não seja divertido mover-se apenas em tonalidades de uma única cor. No entanto,
como um método para conseguir um estilo, é perfeitamente possível definir pequenas ilhas monocromáticas
num desenho, destacando ainda mais as zonas coloridas.

Seleção do lápis
Quem desenha ou pinta muito, sabe com toda a certeza: Lápis de cor não é igual a lápis de cor. O resultado
varia segundo o lápis que se decide utilizar. Alguns lápis proporcionam uma camada de cor mais intensa que
permite a cor brilhar, como o STAEDTLER ergosoft. Outros dão a impressão de tons pastéis, como o STAEDTLER
Noris colour.
É muito útil estudar a fundo o motivo e pensar bem no aspeto que se deseja conseguir. Se os lápis a utilizar são
novos, é aconselhável fazer uma pequena prova das cores num pedaço de papel à parte para não experimentar
surpresas desagradáveis durante o trabalho.

Variedade de cores brilhantes LÁPIS DE COR

Noris® colour 185
Adapta-se perfeitamente à mão e proporciona
resultados em tons claros e cores pastéis sobre
grandes áreas.
 Com a sua superfície ergonómica e
macia terá tudo sob controlo
 Minas especialmente resistentes à
quebra e pouca necessidade de aparar
as pontas graças ao material WOPEX
 Disponível em até 24 tonalidades de
cores

Noris Club® 144
O nosso clássico entre os lápis de cor: Esta é
sempre uma boa escolha, pois a sua mina é fácil
de aparar e você poderá pintar os pormenores
mais finos.
 Especialmente resistente à quebra
graças ao revestimento branco
 Pontas precisas para maior riqueza de
pormenores
 Disponível em até 24 tonalidades de
cores brilhantes

karat® aquarell 125
Os seus desenhos vão ficar mais alegres! Com as
suas 60 tonalidades, oferece uma ampla gama
de cores. A mina de aguarela permite-lhe utilizar
o lápis a seco ou molhado para dar à sua obra
de arte um toque especial e personalizado.
 Minas de aguarela macias para obter
cores saturadas
 Disponível em até 60 tonalidades de
cores brilhantes
 Numeração das cores no corpo do lápis

ergosoft® 157
Prefere cores fortes e deseja que as suas obras
de arte destaquem pela sua luz? Então o lápis
de cor preferido da Johanna Basford é o
recomendado para si!
 Forma triangular ergonómica e
superfície antideslizante
 Disponível em até 24 tonalidades de
cores brilhantes
 Numeração das cores no corpo do lápis

Camadas uniformes da cor
A cor da caneta é uma tinta líquida que flui pela ponta de fibra sobre o papel. Importante aqui é o termo
líquido, pois representa a dificuldade na hora de pintar com canetas de ponta de fibra em geral. Durante a
pintura, esta tinta líquida pode molhar o papel de tal maneira que a sua estrutura fica danificada.
Aparecem as típicas manchas. Ao tentar cobrir uma área com linhas irregulares e quebradas ou mesmo
onduladas, será confrontado inevitavelmente com este problema. A melhor técnica, portanto, é trabalhar com
linhas regulares. Os traços podem ser em ligeiros ziguezagues ou paralelos, um bem junto do outro. A técnica
de tracejado cruzado também pode funcionar, embora os traços passariam duas vezes sobre a mesma zona do
papel. Se possível, isto deve ser evitado para proteger o papel.
Se durante a pintura se acompanha a área a pintar com linhas paralelas, o resultado será uma imagem
interessante e uniforme.

Transição de cores
As canetas de ponta de fibra não são aptas para conseguir degradés uniformes. Apesar disto, as áreas não
precisam ser coloridas sempre apenas numa única cor, mas se pode tentar conseguir transições de cores. Para
que funcione bem, deve-se aplicar uma cor com linhas suaves e logo a segunda cor também com linhas a
decorrer suavemente.
Uma transição bonita das cores consegue-se, para além disto, com muitos pontinhos - como na técnica de
pontilhismo.

Faça-o simples!
Mesmo sendo possível conseguir transições de cores com canetas de ponta de fibra, a pintura com estes meios
tende mais a técnicas planas e chamativas. Portanto, a regra de ouro aqui é: manter o mais simples possível e
deixar as cores surtirem o efeito desejado. Algumas tonalidades resultam melhor combinadas ou aplicadas
juntas que outras.
Quando se aplica de forma objetiva essa combinação harmónica de cores, o resultado do trabalho é com
certeza admirável!

Cores fortes CANETAS DE PONTAS DE FIBRA

triplus® color 323
Pode ser um pouco mais forte? Com as canetas
de ponta de fibra triplus color cobrirá
rapidamente grandes áreas com cores
brilhantes. Com as suas 32 cores saturadas não
terá tempo para estar ocioso.
 Ponta estável de 1,0 mm de espessura
 Não traspassa em quase todos os livros
de colorir
 Disponível em até 32 tonalidades de
cores brilhantes

Áreas bonitas com pontas superfinas
Cada caneta possui propriedades muito especiais e, ao mesmo tempo, também os seus desafios. O STAEDTLER
triplus fineliner com a sua ponta superfina oferece primeiramente um traço ideal para pintar filigranas de
pequenas áreas. Mas como cobrir as áreas grandes? Em qualquer caso, as linhas paralelas e uniformes são o
primeiro passo para que as áreas não tenham um aspeto inquieto e desordenado.
Ao pintar com o fineliner de uma cor várias vezes sobre a mesma área, consegue-se uma tonalidade mais
escura da cor, o que pode ser um bom efeito. No entanto, entre camada e camada recomenda-se aguardar que
se seque cada uma, para não danificar a estrutura do papel, como ocorre com a caneta de ponta de fibra.

Gradação das cores
Igual que acontece com as canetas de ponta de fibra, com o fineliner também não é possível obter uma
transição homogénea de uma cor a outra, como, por exemplo, com os lápis de cor. Mesmo assim, é possível
criar uma ou várias trocas de cor dentro de uma área grande com linhas finas de uma cor que passa
suavemente para outra.

Cores alegres com contrastes
A escala de cores do triplus fineliner é ampla e muito intensa - do que se pode servir na hora de pintar. Para
obter um resultado muito colorido, utiliza-se, entre outros, o contraste das complementares. No círculo de
cores, as cores complementares encontram-se em frente das cores primárias e apresentam maior contraste, ou
seja, amarelo e violeta, azul e laranja, verde e vermelho.
Por último, sempre é possível orientar-se pelas cores do arco-íris para conseguir um resultado colorido e alegre.

Pintar com música para descontrair
A ponta do fineliner é superfina e pode prolongar um pouco o trabalho. De nenhuma maneira isto deve ser
considerado como uma desvantagem. Muito pelo contrário: Transforme os momentos de pintura com fineliners
num tipo de exercício de meditação. Coloque a sua música preferida. De seguida, enquanto pinta estará
submerso no mais profundo do seu próprio interior, sentindo cada cor e cada linha, esquecendo o dia-a-dia e
relaxando-se por completo.

Máxima precisão FINELINER

triplus® fineliner 334
Mantenha-se fiel ao seu traço! Gosta de
pormenores e de muitas cores? Decida-se
pelos nossos Fineliner! Graças às suas pontas
superfinas (0,3 mm) e as 42 cores (!!) cada
traço ficará no lugar certo.
 Forma triangular para desenho
descontraído
 Não traspassa em quase todos os
livros de colorir
 Disponível em até 42 tonalidades de
cores brilhantes

Combinação de lápis de cor e de grafito
Na hora de pintar, com frequência utiliza-se uma técnica de desenho ou um lápis com o qual se pretende pintar
o quadro inteiro. Talvez um pouco por comodidade, já que é mais fácil permanecer com uma única técnica.
Para todos aqueles que procuram uma pisca de desafio ou simplesmente querem provar algo novo, existe a
possibilidade de criar um motivo com diferentes tipos de lápis. O mais parecido seria a combinação de lápis de
cor e lápis de grafito, pois estes dois lápis possuem semelhanças muito próximas, como o tipo de traço e o
manejo.
No entanto, faz-se necessário algo de planeamento de modo a definir quais áreas no motivo serão
monocromáticas, ou seja, devem permanecer na escala de cinzentos do lápis de grafito, e quais devem ser
coloridas. Uma pequena dica: definir um tipo de lápis como o dominante. Utilizam-se os outros lápis apenas
para se obter um certo efeito no desenho.

Desenhar com o lápis de grafito
Os lápis de grafito oferecem uma ampla possibilidade de expressão e variação para o desenvolvimento de um
motivo. Os lápis com pontas macias (B, 2B, 4B, etc.) possuem um espetro abrangente de escalas de cinzento e,
portanto, são ideais para utilizar em matizes, tracejados ou sombreados.
Os tracejados são obtidos de modo semelhante aos dos lápis de cor. Porém, no caso de se trabalhar apenas
com escalas de cinzento, com frequência conseguir-se-á uma impressão de luz e sombras. Isto deve ser tido em
conta na hora de desenhar com lápis de grafito.

Luz e sombras
Com o lápis, as áreas podem ser perfeitamente moduladas. Os efeitos de luz e sombras deveriam ser, portanto,
aplicados e aproveitados de modo objetivo. Para utilizar corretamente este efeito, imagina-se uma fonte de luz
no quadro e define-se em que direção esta luz se estende e quais áreas devem permanecer na sombra, justo
porque estão cobertas por outras áreas que formam as sombras.

Layout do quadro
Ao combinar lápis de cor e de grafito, é necessário pensar primeiro no equilíbrio destas duas técnicas a serem
aplicadas no quadro.
Se o motivo deve ser principalmente colorido e os elementos feitos a lápis devem ser apenas de apoio e
destaque, para conseguir o melhor efeito possível será necessário planear um layout do quadro, quais
elementos devem ser aplicados e com qual técnica.
Observe bem o motivo e tente imaginar quais pontos ficariam melhor, por exemplo, com escalas a cinzento.
Não existe, neste caso, uma regra para uma aplicação exata - deixe que os seus sentimentos decidam para
tomar a decisão correta!

Que tipos de contrastes existem?
Nos exemplos mostram-se três tipos de contrastes relevantes para a pintura: Contraste da cor em si ou
contraste de tonalidade. Ocorre quando duas cores na sua forma pura se encontram.
Contraste quente-frio - ocorre pelas nossas sensações ao observar determinadas cores. De acordo a isto, a cor
laranja avermelhado é considerada como a mais quente e verde azulado a mais fria. Com esta perceção das
cores é possível conseguir interessantes efeitos no quadro.
Para atingir um resultado extremamente colorido pode-se trabalhar com o Contraste das complementares,
entre outros. No círculo de cores, as cores complementares encontram-se em frente das cores primárias e
apresentam maior contraste, por exemplo, amarelo e violeta, azul e laranja, verde e vermelho.

Efeito e utilização de contrastes
Ao pintar as lâminas de colorir, o mais importante é descontrair-se. Portanto, não é recomendável desperdiçar
muito tempo a pensar na aplicação perfeita. Coloque o contraste e outros meios de layout sem grandes planos
e reflexões. O contraste de tonalidades com o seu efeito colorido provavelmente é o centro deste quadro.
Se nalgum momento decide alternar com contraste quente-frio, com o intuito de destacar determinado efeito
de cores frias e quentes, o seu quadro vai resultar enriquecido com algo especial.

Pintar em papel de aguarela
A maioria dos motivos é pintada em papel adequado para a maioria das técnicas de pintura (lápis de cor,
fineliner ou canetas de ponta de fibra). Quem estiver à procura de novos desafios, terá de dedicar um pouco
mais de trabalho, mas será amplamente recompensado com um resultado especial. Com um marcador fino de
0,3 ou 0,5, transfira um motivo ou parte de um motivo ao papel de aguarela.
Para copiar melhor utiliza-se uma mesa de luz. Esta mesa pode ser montada fácil e rapidamente com uma placa
de vidro e uma lâmpada. Se o motivo for muito complexo e abrangente, simplesmente procure um fragmento
que lhe interesse. Quanto mais grosso o papel de aguarela, mais difícil será de copiar. No entanto, o resultado
da pintura é mais bonito porque o papel fica menos ondulado.

Lápis de aguarela - Lápis karat aquarell
Um resultado extraordinário obtém-se com STAEDTLER karat aquarell, um lápis de cor solúvel a água de alta
qualidade. Pinte as áreas copiadas como faria com qualquer lápis de cor. As áreas grandes podem conter
transições de cores. As áreas pequenas, porém, é melhor mantê-las mais simples. De seguida, ao pintar com
água, os degradés são suavemente "lavados". Tenha em atenção ao pintar com água de utilizar pincéis de alta
qualidade, que tenham um tamanho adequado para as áreas a pintar.
Deixe cada uma das áreas secar primeiro antes de trabalhar a próxima área adjacente, de outro modo as cores
poderão misturar-se.

Canetas de ponta de fibra em papel de aguarela
Se deseja utilizar canetas de ponta de fibra para pintar um motivo desenhado em papel de aguarela, verá que
as cores ficam mais luminosas que em papel de desenho comum e, sobretudo, que se fusionam melhor uma
com a outra. Isto significa que será fácil criar bonitas transições de cores. Além disto, também é possível
conseguir pequenos efeitos colocando gotas de água sobre áreas mais largas com um pincel fino. As linhas
feitas com água também proporcionam efeitos muito interessantes.
Faça provas numa folha à parte antes de aplicar os efeitos de água num motivo já pintado. Basicamente, o
efeito de água funcionará melhor sobre áreas escuras antes que em áreas claras.

karat® aquarell 125
Os seus desenhos vão ficar mais alegres! Com as
suas 60 tonalidades, oferece uma ampla gama
de cores. A mina de aguarela permite-lhe utilizar
o lápis a seco ou molhado para dar à sua obra
de arte um toque especial e personalizado.
 Minas de aguarela macias para obter
cores saturadas
 Disponível em até 60 tonalidades de
cores brilhantes
 Numeração das cores no corpo do lápis

pigment liner 308
Deseja passar para o seguinte nível e desenhar
por si mesmo as mandalas ou as suas próprias
lâminas? Temos a solução para si! Com o
marcador fino poderá dar asas à sua
imaginação e criatividade.
 Resistente à ação da água e da luz
 Disponível em 12 espessuras de traços
de 0.05 a 2.00 mm
 Apagável em papel especial para
desenho sem romper o papel

