
 Comece escolhendo um look para copiar. 
Para quem está começando agora, tente não escolher 

um look muito difícil, escolha os mais simples por 
enquanto. Já os veteranos poderão ousar um pouco 
mais.
 Tente colocar todos os detalhes das peças. Não 

menospreze um cós, passador, botão, costura, penci
etc. Eles vão valorizar muito o acabamento do seu 
trabalho.

A internet está cheia de referências de moda, então 
inspiração não vai faltar!



Com o look definido, escolha o modelo de 
croqui que mais se aproximar da pose da 
figura que irá copiar ou aquele que mais irá 
valorizar o modelo escolhido.
Por exemplo: se escolheu uma saia com 
fenda lateral, um croqui com as pernas 
cruzadas não vai te favorecer, já um com 
uma das pernas um pouco a frente na 
lateral (como no exemplo ao lado), vai dar 
um charme todo especial ao seu modelo.



Este é um exemplo de look 
simples. 
O croqui nunca será 
exatamente igual, porém 
escolhi um que mais se 
aproxima neste caso.



Look escolhido                                                Croqui escolhido



Comece fazendo o
corpo do croqui e depois o
esboço da roupa. Lembrando
que neste momento você
deve usar um lápis grafite
leve, sem apertar.

Depois faça o contorno do
croqui com caneta preta de
ponta fina ou contorne com o
lápis um pouco mais forte
para marcar bem o traço



Agora é hora de
trabalhar a pele. Pinte
primeiro de forma uniforme
com a cor de sua escolha.

Depois faça o sombreado da
pele dando profundidade com
um tom um pouco mais
escuro. Depois comece a
pintar as peças de roupa.



Algumas cores
tem melhor acabamento
se forem feitas em
etapas, camadas sobre
camadas até se obter o
efeito desejado.

No caso desta calça, para
dar o efeito de “sombra e
luz”, as camadas foram
feitas reforçando a cor
nos pontos de sombra.



Inserir acessórios vai
enriquecer seu trabalho
e é uma boa
oportunidade para
treinar e exercitar o
desenho destas peças.



Quero ver o resultado do trabalho de todos, então envie por e-mail 
ok!

vivianemodafriburgo@gmail.com

Também estou disponível para tirar dúvidas. É só entrar em contato.

Fiquem bem

Grande beijo

Viviane Bernard

mailto:vivianemodafriburgo@gmail.com
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