Decoupage
på flere måder
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Decoupage

er en gammal teknik, kendt siden 1700-tallets Italien, til dekoration af ting med
hjælp af fine papirbilleder og motiver. Ordet découper är franska
og betyder helt enkelt at klippe ud.
Du kan dekorere alle mulige ting med papirmotiv, det skal helst være med et lidt
tyndere papir som er til decoupage. Du kan også bruge papirservietter, scrapbookark, klippeark, gavepapir, rispapir, avisbilleder og glansbilleder.
Tænk på at jo tyndere pair man bruger, jo finere biver resultatet.
Klip eller riv det motiv som du vil bruge og fæst det på underlaget med lak som er
til decoupage. På Sløjd-Detaljer har vi decoupagelak til stof, porcelæn,
glas, zink og metal, sten, træ, spånkurve, lys og karton.
Vil man skabe en ny hjemmeindretning af noget gammelt er decoupage en god
måde. Decoupage og recycling går hånd i hånd, konservesdåser, glasdåser og
skokartoner er bare en del af alt det man kan ”piffe op”.
Hvorfor ikke gå på lidt større ting som møbler, en kommode kan få et nyt liv,
eller hvorfor ikke en spejlramme…
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På træ, karton, terracotta, gips og beton

Brug decoupagelak mat eller blank (4028-, 7706-, 3782-). Begynd med att klippe motivet
ud eller klip papiret i den rigtige størrelse hvis du skal dække tingen helt. Stryg et lag lak
på tingen og et lager på decoupagepapirets bagside. Læg papiret på og stryg med en tør
pensel eller en skraber på papiret så det fæster uden at der bliver folder eller bobler. Lad
tørre. Læg et beskyttende lager lak på papiret.

På stof

Brug decoupagelak textil (4029-). Begynd med at klippe motivet ud. Her er det vigtigt at
papiret ikke er for tykt. Jo tykkere papir du bruger, jo stivere bliver resultat. Stryg et lag
lak på tingen og et lager på papirets bagside. Læg papiret på og stryg med en tør pensel
eller en skraber på papiret så det fæster uden at der bliver folder eller bobler. Lad tørre.
Læg et beskyttende lager lak på papiret. Lad tørre i 24 timer, fiksere med strygejern på
bagsiden i 5 minutter. Når du har gjort det, tåler tingen at vaskes i hånden.

På glas, porcelæn og plast

Brug decoupagelak glas (4027-, 3783-). Begynd med at klippe motivet ud. Brug rispapir
eller servietter, da disse er tyndest. Stryg et lag lak på tingen og et lager på papirets bagside. Læg papiret på og stryg med en tør pensel eller en skraber på papiret så det fæster
uden at der bliver folder eller bobler. Pas på at der ikke tørrer lak udenfor motivets kanter,
tør overflødig lak af. Lad tørre. Læg et beskyttende lager lak på papiret.

På stearinslys

Brug decoupagelak ljus (0424-). Begybd med at klippe motivet ud eller klip papiret til i ret
størrelse hvis du skal dække lyset helt. Stryg et lager lak på lyset og et lager på papirets
bagside. Læg papiret på og stryg med en tør pensel eller en skraber på papiret så det
fæster uden at der bliver folder eller bobler. Lad tørre. Læg et lager beskyttende lager lak
på papiret. Lakket bliver silkemat og brandsikker når det er tørt.

Mixed media-billede

Sæt baggrundspapir fast med decoupagelak. Fortsæt med at dekorere baggrunden med
akrylfarve, stempeltryk, skabeelonmaling, kridt, penne m.m. Klip dele ud til din pige i
scrapbookpapirr og fæst på billedet med decoupagelak. Fortsæt med at dekorere pigen
med stempler, farve, penne og konturpenne. Læg gerne en skygge for at forstærke.

