
Colagetn 
de 'folhas e flores 



COMO SECAR 

.. 

Método simples 

Material necessário 

Obtenha um bom número de 
folhas de papel absorvente do 
cipo pesado que podem ser 
encontradas nas boas papelarias 
ou nas casas espç:cializadas em 
artigos para pintores. A medida 
maior e melhor é 60 x 50 cm. 
O papel absorvente é com 
ceneza o mais adequado para 
secar suas folhas, mas se você 
não conseguir obtê-lo, use um 
elho jornal, dobrando-o 

cuidadosamente em quatro. 
Para evitar que a tinta manche 
as folhas, basta colocar entre 
clas e o jornal uma folha de 
papel de seda em branco. 
Você pode usar toalhinhas de 
pcpel absorvente ou, em caso 
extremo, Kleenex, colocadas em 
mais de uma camada. 
Além disso, você terá 
necessidade de um atlas velho 
ou qualquer livro grande e 
pesado que possa ser usado 
como peso. 

Procedimento 

eúna na mesa todo o material 
ecessário e comece a trabalhar. 

O papel serve para absorver a 
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umidade das folhas. É mais 
prático cortá-lo todo nas 
medidas do livro que você tiver. 
Disponha as folhas e as flores 
nas "pastinhas" absorventes: 
este trabalho deve ser feito com 
muita ordem, prestando 
atenção para que elas não se 
sobreponham e que os caules 
de uma não estraguem a outra. 
Se as hastes forem grossas é 
melhor cortá-las com 

a tesoura, pois, caso contrário, 
você não conseguirá secar bem 
as folhas. Depois de colocar as 
folhas no papel absorvente, 
ordene estas ''pastinhas'', uma 
sobre a outra, em um lugar 
muito seco e ao abrigo de 
correntes de ar. Para secar bem, 
na realidade, as folhas e as 
flores necessitam de um lugar 
seco: 
durante o verão não será difícil 
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encontrá-lo, enquanto que nos 
meses de inverno, coloque-as 
sobre o aquecedor, onde secarão 
rapidamente conservando 
melhor a cor. Coloque sobre as 
"pastinhas" o livro que as 
manterá bem prensadas. 
Deixe descansar assim por, pelo 
menos, 15 dias ou um mês 

( depende da quantidade de . 
umidade que possuem): depois 
estarão prontas para serem 
usadas. 
Eventualmente você poderá 
acender o forno no mínimo 
durante alguns minutos, a 
seguir apagá-lo e colocar dentro 
dele as pastinhas comprimidas 
entre duas telhas retangulares. 
Acenda de vez em quando o 
forno por 2 ou 3 minutos: 
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apenas o suficiente para 
esquentá-lo. Você poderá 
também colocar as pastinhas 
entre duas tábuas de 
aglomerados, um material 
especial feito de serragem de 
madeira misturada à um 
colante e comprimida, que 
pode ser encontrada nas 

marcenarias e com os 
revendedores de madeira. 
Coloque duas ripas sob a tábua 
de base e duas sobre, e a1>::rt·� o 
conjunto com quatro torrn •s de 
madeira, dois de cada Jade,. 
Este método é aconselhad<, nos 
casos em que se deseja secH 
flores inteiras ou raminho� um 
pouco mais espessos: na 
verdade, eles podem ser 
achatados melhor. 

O método do ferro 
de passar ou 
da evaporação 

Este método é particularmente 
adequado para folhas delicadas, 
de tecido pouco consistente 
(carvalho, videira) e para 
aquelas folhas úmidas e tenras 
que têm necessidade de ser 
secas rapidamente para manter 
a cor. 

Material necessário 

papel absorvente, ferro de 
passar 

Procedimento 
Depois que tiver organizado as 
folhas no papel absorvente, 
passe, dos dois lados, até notar 
que as folhas no interior estão 
completamente secas, tomando 
quase a consistência de papel. 
Com este sistema perde-se um 
pouco de sua cor e se rompem 
com muita facilidade, mas 
podem ser utilizadas em 
seguida. Fique atenta para não 
"passá-las" demasiadamente, 
pois o calor as queimaria. 
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DÊ ASAS 
À SUA IMAGINAÇÃO. 
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Coloque folhas e flores à sua 
frente e observe-as. Procure vê
las não como folhas ou pétalas, 
partes destacadas de uma planta 
ou flor, mas sim como formas 
ou mesmo como cores. 
Uma folha de forma original 
poderá ser o tema básico em 
torno do qual você fará sua 
colagem. Ou talvez será a cor 
de uma pétala que a inspirará. 
O importante é saber olhá-las 
com olhos diferentes, 
esquecendo aquelas que eram 
as suas funções e tamanho 
m1c1a1s. 
Ao olhá-las, você notará que 
elas assumem, quase que por 
encanto, um aspecto diferente. 
Detenha-se nos pequenos 
detalhes: a nervura, os 
contornos das folhas, os tons 
das cores de uma pétala, e, 
calmamente, construa em torno 
destas formas, um conjunto, ou 
mesmo uma estória. 
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