COMO ESTAMPAR CAMISETAS?
ESTAMPANDO CAMISETAS OU BANNERS USANDO STENCIL
MATERIAIS QUE VOCÊ VAI PRECISAR
• Camiseta lisa (de preferência de cor clara e de algodão)
• Material para fazer a forma do Stencíl (acetato, transparências antigas, chapas de raio-x não mais utilizadas,
papel cartão, papelão ou qualquer outro material que possa ser recortado e servir de molde)
• Tesoura ou estilete
• T inta de tecido
• Rolo de pintura (preferencialmente) ou pincel grosso
• Pano para secar as mãos
• Um pedaço de papelão ou jornal para tirar o excesso da tinta
antes de aplicá-la na camiseta
• Fita crepe grossa
• Cola
• Jornal
• Água para lavar as mãos
• Suporte para colocar a camiseta para facilitar a pintura (por ex. placa de madeira)
• Tecido (caso você deseje pintar um banner)

FABRICACÃO DO MOLDE
• Utilizando a imagem enviada, imprima-a direto no papel cartão ou em uma folha de sulfite para
depois desenhar no material escolhido para o Stenci/.
• Corte nas áreas que estão na cor preta, com cuidado para não cortar fora as pontes que irão
segurar as letras.
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UTILIZANDO O STENCIL
PASSO 1

Coloque a camiseta dentro do suporte de madeira (ou
qualquer outro suporte que encontrar para esticar a
camiseta). É recomendável utilizar um pedaço de plástico
ou jornal embaixo da camiseta para não manchar a tábua
(use um pouco de cola para fixar a proteção se preferir).

PASSO 2

Fixe bem a camiseta na posição desejada (coloque
também um pouco de cola nas extremidades para que a
camiseta fique esticada).

PASSO 3

Posicione o molde no local a ser estampado e cubra as
extremidades com fita crepe para que a tinta não extravase
para o resto da camiseta.

PASSO 4

Molhe o rolinho ou o pincel na tinta de tecido, espalhe
tirando o excesso no papelão ou jornal e comece a pintar a
camiseta, até que a tinta fique homogênea.

PASSO 5

Retire as fitas adesivas
e o Stencil com
cuidado para não
manchar.

PASSO 6

Deixe as camisetas
estampadas
secando por
aproximadamente
30 minutos antes
de vestir

Com o tecido e utilizando as
mesmas técnicas, você também
pode produzir um banner.

