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PUSZKA NA £AKOCIE

1
Materia³y
• metalowa puszka (np. na herbatê

Umyj dobrze pudełko
i wieczko w ciepłej wodzie
z mydłem i wytrzyj ściereczką.
Wygładź je lekko papierem
ściernym. Następnie starannie
wytrzyj pył.

lub ciasteczka)

• papierowe serwetki z motywem
reniferów

• arkusze folii do z³oceñ
• klej do folii do z³oceñ
• czerwona farba akrylowa
• lakier-klej
• lakier spirytusowy lub syntetyczny
• papier œcierny œredniej gruboœci
• pêdzle p³askie
• no¿yczki proste
• papierowy rêcznik
• miêkka œciereczka

2

Za pomocą pędzla płaskiego
pokryj puszkę i wieczko
dwiema warstwami czerwonej
farby, za każdym razem
czekając, aż farba dobrze
wyschnie.

q

3

Dobra rada

Połóż preparat postarzający
na całą powierzchnię puszki
i pozostaw na 10 minut
do wyschnięcia (zwróć uwagę
na zalecenia producenta).
Następnie ułóż arkusze folii
do złoceń na puszce w taki
sposób, aby zachodziły
nieregularnie na siebie a warstwa
farby była widoczna.

W miejscach spawów oraz wypuk³oœci
na puszce nale¿y wyg³adziæ delikatnie
palcem z³ot¹ foliê, a¿ lekko popêka
i bêdzie widoczna spod niej warstwa
farby.

4

Papierowym ręcznikiem nałóż
na puszkę i wieczko lakier
spirytusowy lub syntetyczny
i pozostaw do wyschnięcia.

u

24

5

Wytnij z papierowej serwetki
pasek motywów wysokości
puszki (bez wieczka) i oddziel
od siebie poszczególne warstwy,
zachowując tylko powierzchnię
z nadrukiem. Przyklej ją na
puszkę, nakładając lakier-klej
na wierzch dekoracji. Poczekaj,
aż wyschnie, a następnie nałóż
kolejną warstwę lakieru-kleju
i pozostaw do całkowitego
wyschnięcia.
Kliknij tutaj, żeby kupić tę książkę
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ŒWI¥TECZNE LAMPKI

1
Materia³y
• os³onki na œwieczki
z przezroczystego szk³a

• papierowe serwetki z motywem
misiów w czapeczkach oraz
dekoracji bo¿onarodzeniowych
• preparat do wytrawiania szk³a
lub farba frost-efekt
• specjalistyczny lakier-klej
do porcelany
• taœma klej¹ca
• pêdzel szeroki
• pêdzel p³aski
• no¿yczki proste
• ma³e no¿yczki zakrzywione
• szmatka

Dobra rada
Zazwyczaj specjalistyczny lakier-klej
do porcelany jest utwardzany
w temperaturze 170°C. Jednak
temperaturê nale¿y obni¿yæ, by
preparat do matowienia nie uleg³
zniszczeniu.

Umyj osłonki w ciepłej wodzie
z mydłem.

2

Wytnij z papierowych
serwetek zarysy motywów,
a następnie za pomocą nożyczek
zakrzywionych wykonaj
precyzyjne cięcia. Oddziel od
siebie poszczególne warstwy
serwetki i zostaw tylko
powierzchnię zadrukowaną.

3

Połóż osłonki na czystej
szmatce i oklej ich górne
brzegi taśmą klejącą.

t

4

Na zewnętrzną stronę osłonki t
nałóż szerokim pędzlem
preparat do wytrawiania szkła
lub farbę frost-efekt. Pozostaw
do wyschnięcia, po czym, o ile
jest to konieczne, nałóż drugą
warstwę tak, aby uzyskać
jednolity efekt. Pozostaw osłonkę
do całkowitego wyschnięcia,
a następnie zdejmij z niej taśmę
klejącą.

5

Za pomocą płaskiego pędzla
lakierem-klejem nałóż motyw
na środek ścianki osłonki. Staraj
u się, aby klej nie wychodził poza
wzór. Pozostaw na co najmniej
cztery godziny do wyschnięcia.
Po tym czasie utwardzaj 30 minut
w piekarniku nagrzanym do 160°C.

Dobra rada

58

Podczas przyklejania motywów nie
nale¿y wychodziæ klejem poza
dekoracjê, aby nie zniszczyæ efektu
zmatowienia. Nadmiar lakieru-kleju
trzeba natychmiast zdj¹æ patyczkiem
higienicznym.
Kliknij tutaj, żeby kupić tę książkę
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DREWNIANY ŒWIECZNIK

1
Materia³y
• przeciête na pó³ polano
• papierowa serwetka z motywem
liœci ostrokrzewu
• arkusz metalu wyt³aczanego
• 4 podstawki pod œwieczki
• lakier-klej
• z³ota farba w sprayu
• pistolet do kleju
• no¿yczki proste
• ma³e no¿yczki zakrzywione
• pêdzel p³aski
• m³otek
• szmatka

4

Nożyczkami zakrzywionymi
wytnij dokładnie motywy.
Następnie ułóż je na szmatce
i palcem lub łyżeczką wygładź
lewe strony ostrokrzewu,
aby nadać im delikatnie wypukły
kształt.

Spryskaj polano złotą farbą.
Pozostaw do wyschnięcia
i rozpyl kolejną warstwę.
Poczekaj, aż wyschnie.

2

Zaznacz na drewnie miejsca
mocowania świeczek
i młotkiem przybij do nich
podstawki.

p

q

3

Wytnij z papierowej serwetki
zarysy motywów i oddziel od
siebie poszczególne warstwy
serwetki, zostawiając tylko
powierzchnię zadrukowaną.
Płaskim pędzlem nałóż na arkusz
metalu wytłaczanego warstwę
lakieru-kleju i przyklej wzory.
Pozostaw do wyschnięcia, po
czym pokryj wierzch kolejną
warstwą, która także musi
wyschnąć.

Dobra rada
Przy obróbce metalu nale¿y zachowaæ
ostro¿noœæ, by siê nie skaleczyæ!

5

Za pomocą pistoletu
t
do kleju przyklej listki
ostrokrzewu na polanie i wokół
podstawek na świeczki. Ponownie
je wymodeluj, aby wyglądały
bardziej realistycznie.
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