
Decoupage
skaparguide med
tips och idéer!



Decoupage
är en gammal teknik, känd sedan 1700-talets Italien, för dekoration av föremål 

med hjälp av vackra pappersbilder och motiv. Ordet découper är 
franska och betyder helt enkelt att klippa ut.

 Du kan dekorera alla möjliga saker med pappersmotiv, helst gör man det med ett 
lite tunnare papper avsett för decoupage. Du kan även använda dig av 

pappersservetter, scrapbookark, klippark, presentpapper, 
rispapper, tidningsbilder och bokmärken. 

Tänk på att ju tunnare papper man använder, desto finare resultat får man.
 Klipp eller riv ut det motiv du vill använda och fäst det på underlaget med avsett 

lack. På Slöjd-Detaljer har vi decoupagelack för tyg, porslin, glas, 
zink och plåt, sten, trä, spånkorgar, ljus och kartong.

 Vill man skapa en ny heminredningsdetalj av något gammalt är 
decoupage rätt väg att gå. Decoupage och recycling går hand i hand, 

konservburkar, glasburkar och skokartonger är bara en del av allt det man kan 
”pimpa upp”. Varför inte gå på lite större saker som möbler också, 

en byrå kan få nytt liv, eller varför inte en spegelram…
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Trä, kartong, terracotta, gips och betong
Använd decoupagelack matt eller blank (4028-, 7706-, 3782-). Börja med att klippa ut 
ditt motiv eller klipp till pappret i rätt storlek om du ska heltäcka ditt objekt. Stryk på ett 
lager lack på objektet och ett lager på decoupagepapprets baksida. Lägg på pappret och 
arbeta med en torr pensel eller en skrapa på pappret så att det fäster utan att det blir veck 
eller bubblor. Låt torka. Lägg på ett skyddande lager lack på pappret.



Filt och  tyg
Använd decoupagelack textil (4029-). Börja med att klippa ut ditt motiv. Här är det viktigt 
att inte jobba med för tjockt papper. Ju tjockare papper du använder, ju stelare resultat. 
Stryk på ett lager lack på objektet och ett lager på papprets baksida. Lägg på pappret 
och arbeta med en torr pensel eller en skrapa på pappret så att det fäster utan att det blir 
veck eller bubblor. Låt torka. Lägg på ett skyddande lager lack på pappret. Låt torka i 24 
timmar, för att sedan strykfixeras på avigsidan i 5 minuter. När du gjort detta tål ditt alster 
att tvättas för hand.



Glas, porslin och plast
Använd decoupagelack glas (4027-, 3783-). Börja med att klippa ut ditt motiv. Använd 
helst rispapper eller servettpapper, då dessa är tunnast. Stryk på ett lager lack på objektet 
och ett lager på papprets baksida. Lägg på pappret och arbeta med en torr pensel eller 
skrapa på pappret så att det fäster utan att det blir veck eller bubblor. Se till att det inte 
torkar fast lack utanför motivets kanter, torka bort överflödig lack. Låt torka. Lägg på ett 
skyddande lager lack på pappret.



Stearinljus
Använd decoupagelack ljus (0424-). Börja med att klippa ut ditt motiv eller klipp till papp-
ret i rätt storlek om du ska heltäcka ditt ljus. Stryk på ett lager lack på ljuset och ett lager 
på papprets baksida. Lägg på pappret och arbeta med en torr pensel eller skrapa på 
pappret så att det fäster utan att det blir veck eller bubblor. Låt torka. Lägg på ett skyd-
dande lager lack på pappret. Lacket blir sidenmatt och flamsäkert när det torkat.



Mixed media-tavla
Sätt fast bakgrundspapper med decoupagelack, 3782-. Fortsätt att dekorera bakgrun-
den med akrylfärg, stämpeltryck, schablonmålning, kritor, pennor m.m. Klipp ut delar till 
din flicka i scrapbookpapper och fäst på tavlan med decoupagelack, 3782-. Fortsätt att 
dekorera flickan med stämplar, färg, pennor, konturpenna m.m. Lägg gärna en skugga för 
att ytterligare förstärka djupkänslan.


