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Forord
M

it eventyr med decoupage begyndte helt tilfældigt. Jeg ringede en dag til et
undervisningssted for at tilbyde min hjælp som frivillig medarbejder. En dame tog
telefonen og sagde straks: - Nå, det er dig, som kan lave decoupage? Inden jeg nåede at
tænke mig om hørte jeg mig selv svare: -Ja, jeg kan godt lave decoupage.
På det tidspunkt havde jeg ingen erfaring med decoupage, så jeg gik straks i gang med at
indsamle viden om emnet og øve mig i kunsten at klippe i forskellige slags papir, kreere
flotte billedekompositioner, lime og lakere, som er hovedessensen i decoupagekunsten.
Jeg begyndte som frivillig decoupage værkstedsunderviser kort tid efter og fik for alvor
vakt min interesse for decoupage.
Interessen udviklede sig til en ægte passion og i dag går der næsten ikke en dag i mit liv
uden decoupage. Med denne bog vil jeg gerne inspirere og dele min passion med alle
som har lyst til at udforske decoupagens fortryllende verden. Jeg viser primært genstande
dekoreret med servietteknikken, som er den letteste decoupageteknik. Uanset alder og
færdigheder kan alle lære denne dekorationsteknik og næsten alt mellem himmel og
jord kan dekoreres med den.
Vær ikke bekymret, hvis du ikke kan finde nøjagtig de samme servietter eller det
samme decoupagepapir, som jeg præsenterer i denne bog. Du vil helt sikkert kunne
finde servietter og decoupagepapir med lignende motiver og skabe dine helt unikke
dekorationer med dem. Jeg må på forhånd advare, vel at mærke med et glimt i øjet, at
decoupage er på samme tid en spændende kunstart, men også en vanedannende hobby,
og som altid er det kun fantasien, som sætter grænser for ens kreative udfoldelser.
God fornøjelse med at udforske decoupagens forunderlige og farverige verden.
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Materialer
Servietter, decoupagepapir og andet
papir
Der findes servietter med alverdens
forskellige motiver og de kan købes i
forretninger med hobbyartikler, gaveforretninger, interiørbutikker, supermarkeder og på nettet.
Vælg servietter med tydelige motiver, som
du godt kan lide og som passer til den
genstand du vil dekorere og det sted, hvor
din færdigdekorerede kreation skal stå.

pairlommetørklæder. Servietter er meget
tynde, men skønne at arbejde med, hvis
man bruger en god decoupagepensel og
special decoupage laklim.
Udklippede motiver limes på en lys
baggrund, da farvestyrken på det øverste
lag aftager på en mørk baggrund, eftersom
servietten er meget tynd, når de underste
hvide lag fjernes. Med lidt øvelse lærer
man hurtigt at lime servietmotiver
på udvalgte genstande og skabe flotte
dekorationer.

Servietterne varierer i kvalitet, de mest
eksklusive har mange detaljer, og nogle
endda forskellige varianter af motivet på
de fire felter, når hele servietten foldes helt
ud. Servietten består af flere lag, det er
kun det øverste lag med motivet som kan
bruges, de underste hvide servietlag skal
fjernes fra det udklippede motiv.
Vær opmærksom på, at nogle servietter
har helt op til fire lag, det gælder især for

I hobbyforretninger og på nettet kan der
købes specielt designet decoupagepapir
med et væld af skønne motiver. Fugt de
udklippede motiver fra decoupagepapiret
med en fugtig klud på bagsiden inden du
limer dem.
Der kan også bruges motiver fra magasiner
og blade, men vær opmærksom på, at
papiret er af en ret god kvalitet ellers er der
risiko for, at teksten eller illustrationen fra
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bagsiden vil skinne igennem, når papiret
er blevet limet. Desuden er smukke
glansbilleder både dejlige og lette at
dekorere med.
I denne bog bruger jeg hovedsageligt
servietter med nogle få undtagelser.

Decoupagepensel
En god decoupagepensel har korte og
fine syntetiske børster, hobbyforretninger
sælger specielle pensler til decoupage og
det kan betale sig at anskaffe en god pensel,
da det gør hele lime-og lakeringsprocessen
meget lettere og resultatet bliver pænere.
Passer man godt på sin decoupagepensel
kan den holde til mange projekter, den
skal rengøres lige efter brug i lunkent
vand og tørres fladt. Den tørre pensel må
ikke opbevares stående på børsten, det
vil ødelægge den. Hvis du opbevarer din
pensel i en fritstående beholder, så husk

at skylle den inden brug for at fjerne de
små støvpartikler. Jeg bruger den samme
pensel til at lime og lakere med, da jeg
anvender decoupage laklim i samme
produkt.

Pensel og duppesvamp til
grundmaling
Afsæt en pensel som kun er beregnet
til grunding af dekorationsgenstande
med hvid grundmaling, den skal kun
bruges til det formål. Det første lag af
grundmalingen påfører jeg med sådan en
pensel, det andel lag dupper jeg med en
duppesvamp og hvis jeg ikke har sådan en,
bruger jeg en almindelig opvaskesvamp,
den bløde side fungerer fint til dette
formål.
Malingen påført med en pensel kan
efterlade striber og for at resultatet skal
blive meget fint, bruger jeg duppemetoden
til det andet lag, det efterlader en helt
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jævn og fin overflade uden tydelige penselstriber.
Penslen og svampen rengøres grundigt i lunkent vand.
Duppesvampen holder ikke længe, udskift den lige så
snart den trænger til det.

Pensler til akryl hobby maling
Anskaf dig et sæt pensler af god kvalitet, som er beregnet
til akryl hobby maling. Pensler fremstillet af syntetiske
fibre egner sig bedst til vandbaserede malinger, hobby
akryl maling er vandbaseret. Den største pensel er god til
at male baggrunden med og de mindre til at male rundt
omkring motiverne med mindre kringlekroge. Pas godt
på dine pensler, rengør dem grundigt efter brug i lunkent
vand og lad dem tørre liggende, penslerne bliver hurtigt
ødelagt, hvis de står med børsterne nede i et glas med vand
eller uden vand.

Laklim til decoupage
I hobbyforretninger findes der forskellige mærker
tyndflydende, vandbaseret, kombineret laklim produkter,
som er velegnet til decoupage, herunder servietdecoupage.
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Produkterne indeholder både lak og lim
i et og er meget lette og praktiske i brug
og efterlader efter lakeringen en vandfast
overflade.
Der findes udgaver med mat, halvblank
og blank lak. Produkterne kan anvendes
på alle typer overflader, nogle er specielt
fremstillet til glas, porcelæn og stof.
I denne bog har jeg brugt halvblank
og blank lak, valget af lakglansen
afhænger af, hvad der passer bedst til den
færdigdekorerede genstand.

Grundmaling (Primer)
Brug en vandbaseret spærrende hvid
grundmaling til at grunde dine dekorationsgenstande inden du decouperer dem.
Jeg bruger en halvmat grundmaling til
træ, den fungerer også fint på overflader af pap, styropor, glas, metal og sten.
Malingen påføres underlaget med en
pensel, rulle eller svamp. Underlaget
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skal være rent og tørt, malingen er hurtigtørrende, næsten lugtfri og kan fås hos
farvehandlere.

Akryl hobby maling
I denne bog har jeg brugt akryl hobby
maling af mærket Amsterdam Standard
og Maimeri Acrilico, som kan fås
i forretninger med hobbyartikler,
kunstnerartikler, hos farvehandlere, samt
på nettet. Begge mærker er af fremragende
kvalitet og udvalget består af et væld af
forskellige nuancer med en høj grad af
lysægthed. Malingen kan fortyndes med
vand, er næsten lugtfri og tørrer indenfor
en halv time.

Saks og malerkniv (paletkniv),
metal mønsterlineal og mønstersaks
Til de store motiver kan du anvende en
mellemstor saks og til de mindre helst

en mindre saks, det gør detaljeklipning
lettere. En malerkniv er meget nyttig
at have og bruges til at lægge f.eks.
akryl effektpasta på lærredet, når du vil
lave relieffer med skabeloner. Med en
mønsterlineal kan du lave flotte kanter på
dekorationspapir og karton. Du lægger
linealen oven på papiret, holder linealen
fast på plads med den ene hånd og afriver
papiret med den anden. Du kan også
bruge en mønstersaks.

Krakelerlak
Krakelerlak er et vandbaseret produkt
til at lave krakeleringer på genstandens
overflade. Genstanden males ofte med
en mørkere akryl maling og sættes til
tørre. Krakelerlakken påføres i et jævnt
lag med en pensel på genstandens tørre
overflade og lufttørres til den er klæbende,
det vil oftest vare ca. 15-45 minutter,
følg den anvisning, som du finder på

produktet. Efterfølgende påføres et tyndt,
jævnt lag lysere maling på overfladen.
Krakeleringen følger penselstrøgenes
retning i det øverste lag maling og
bliver tydelig, når det øverste lag maling
tørrer og krakelerer og det underste lag
maling kommer nu til syne i revnerne.

Dekorationsgenstande og nyttige
redskaber
I denne bog dekorerer jeg på karton,
pap, lærred, glas, træ, lys, sten, metal og
styropor. Alle overflader foruden karton,
lærred og lys, grundmaler jeg med to lag
hvid grundmaling. Det er en god idé at
grundmale flere genstande med samme
arbejdsproces, hvis du har samlet flere
forskellige ting, som skal dekoreres.
Det vil spare dig for at skulle rense dine
redskaber til grundmaling mange gange og
altid have dekorationsparate ting liggende,
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når du får lyst og tid til at dekorere.
Brug en plasticdug og engangshandsker,
når du grunder dine genstande. Hav en
fugtig bomuldsklud liggende ved siden af
i tilfælde af, at du kommer til at stænke
på noget, når du maler, limer og lakerer,
produkterne er vandbaseret og kan fjernes
mens de er fugtige. Brug en slibesvamp
til at slibe eventuelle samlingskanter og
ujævnheder af på styropor former såsom
kugler, æg og hjerter.

Skabeloner og maskeringstape
I hobbyforretningerne er der ofte
et stort udvalg af skabeloner med
forskellige motiver. De er meget
nemme at arbejde med og kan bruges
til at tilføre dine kreationer ekstra
spændende motiver. Skabelonen skal
sidde godt fast, når den bruges, sæt
den fast til din dekorationsgenstand
med maskeringstape/malertape. Kom

14

lidt maling på en underkop, brug en
duppepensel, roller eller duppesvamp.
Put ikke for meget maling på penslen,
rolleren eller duppesvampen, mal hellere
flere gange på skabelonen med lidt
maling. For meget maling kan lave klatter
under skabelonen. Fjern skabelonen og
maskeringstapen straks efter du er færdig
med at duppemale. Du kan også lave dine
egne skabeloner og bruge de skabeloner
som jeg har lavet, du finder dem sidst i
bogen.

Kontur- og relieffarve, glimmerlim,
akryl effektpastaer og andre
produkter
Skab spændende effekter med akryl
effektpastaer, de er fortrinlige til at
lave relieffer med, du skal blot bruge
en skabelon og påføre pastaen med
en malerkniv (paletkniv). Kontur- og
relieffarve påføres med tubespidsen og

bruges til at fremhæve motivernes kontur
eller til at skabe flotte dekorationer ved at
lave prikker, kruseduller eller forskellige
mønstre.
De kan fås i hobbyforretninger og
findes i mange forskellige nuancer.
Glimmerlim er næsten uundværlig, især
til juledekorationer, hvor guld og sølv
glimmer er et must, glimmerlim påføres
direkte med tubespidsen.
Til dekoration af genstande med vinter- og
julemotiver kan du desuden bruge snow
paint, en vandbaseret snefarve og ice pearl
laquer, som er vandbaseret, transparent
lak med glitter og små glaskugler.
Jeg har yderligere brugt stempler,
klæbepuder, rhinsten, deco glitter
spray, pailetter, knappenåle, linealer,
sort tus, blyant, grillspyd (til at sætte
styroporkugler- og æg på, når de males og
lakeres) og transparent spartelmasse til at
skabe nogle af projekterne i denne bog.
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Teknikker
Udklipning
Store motiver klippes groft ud og
efterfølgende helt til. Fjern de underste
hvide lag fra servietten først når motivet er
klippet ud, du skal kun bruge det øverste
lag med motivet på. Vær opmærksom på,
at nogle servietter kan have op til fire lag,
det gælder især papirlommetørklæder. Du
kan også rive motivet ud af servietten, hvis
du ønsker det.

Limning og lakering
Placer det udklippede servietmotiv det
sted på dekorationsgenstanden, hvor du
ønsker at lime det på. Kom noget laklim
på en underkop, dyp din decoupagepensel
i den og smør den direkte oven på
servietmotivet, start i motivets centrum
og smør laklimen ud mod kanterne.
Hold servietten fast med fingrene for at
fastholde den på plads mens du limer
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den på. Pas dog på, at du ikke kommer
til at røre den våde serviet med fingrene.
Servietten kan krølle lidt, det er charmen
ved servietteknikken.
Vær forsigtig, når du limer, så servietten
ikke rives med penslen. Det er vigtigt at
kanterne forsegles og det gøres ved at smøre
limen lidt ud over dem. Sæt genstanden
til tørre. Brug det samme produkt til at
lakere dekorationsgenstanden med, giv
den flere lag lak, sæt genstanden til tørre
imellem hver lakering.
Decoupagepapir og glansbilleder limer du
på ved at smøre dekorationsgenstanden
med laklim, lægge motivet oven på det
smurte område og forsigtigt presse motivet
fast med fingrene, den overskuddene lim
som presses ud, fjernes med en tør klud.
Pas på, at du ikke rører motivet med
klistrede fingre, det vil ødelægge det.
Sæt genstanden til tørre og laker den
efterfølgende.
Du kan fugte bagsiden af motiverne

som er klippet ud af decoupagepapiret
og glansbilleder med en fugtig klud,
billederne vil dermed være lettere at lime.
Når du vil lakere den decouperede
genstand kom noget af produktet på en
underkop, smør den jævnt på og laker
alle lag lak i samme retning dvs. enten
vertikalt eller horisontalt, du vil få pænest
resultat på den måde.
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L
imning af
servietmotiver

1. Gør dine
materialer klar

1
2. Klip motivet ud af
servietten og fjern de
underste to hvide lag
(papirlommetørklæder
består af tre underste
hvide lag), du skal
kun bruge det øverste
farvede lag med
motivet

3. Placer motivet på
dekorationsgenstanden
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3

2

4. Hæld lidt decoupage
laklim på en underkop

4

5

5. Smør decoupage laklim på motivet
med decoupagepenslen, start i motivets
centrum og smør den ud mod kanterne og
lidt over dem, luftbobler vil blive presset
ud og kanterne forseglet på den måde.
Hold gerne motivet på plads med fingrene.
Vær forsigtig, når du limer, da servietten
er meget skrøbeligt. Det er helt normalt,
at servietmotivet rynker lidt.

6. Sæt den decouperede
genstand til tørre.

6
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Skønne projekter til børn
D

et er en sand fornøjelse at boltre sig i servietter med søde motiver,
som appellerer til børn. De kan bruges til at skabe flotte billeder på
malerlærreder eller karton til børnene, samt til at dekorere andre genstande
til børneværelset. Til at lave billeder, vælg servietter med store og tydelige
motiver med klare farver.
Store motiver egner sig godt til billeder og er meget lette at klippe ud. Har man
børn i sine omgivelser, kan de sagtens være med til at dekorere med den lette
servietteknik og kreere flotte billeder til deres værelser. Til nogle af billederne
har jeg lavet mine egne skabeloner, de findes bagest i bogen og kan bruges ved
at man kopierer dem og klipper ud.
Skabelonerne kan genbruges mange gange med servietter med forskellige
motiver. Brug yderligere skabeloner til at male spændende borter på
nogle af billederne, det tilfører dem et ekstra pift. Bort skabeloner kan fås i
hobbybutikker og da de er lavet af plast kan de genbruges masser af gange.
Vælg farver til baggrunden, der matcher de farver som indgår i motiverne,
du vil på den måde opnå harmoniske kompositioner og helhedsindtrykket vil
blive mere gennemført, hvis du holder dig til dem. Det er lige let at dekorere
papæsker eller en mini trækommode med servietteknik.
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Blå elefanter
Materialer:

Fremgangsmåde:

Malerlærred 24x30
Serviet med stort og
tydeligt motiv
Saks
Pensler
Laklim
Hobby akryl maling
Talskabeloner
Blomstskabelon
Maskeringstape

Klip to ens motiver ud af servietten. Fjern de hvide underste
lag af servietten og læg de udklippede motiver på lærred.
Placer motiverne spejlvendt overfor hinanden på lærred og når
du er tilfreds med deres placering lim dem på lærred.
Sæt billedet til tørre. Når motiverne er helt tørre udvælg en lys
akrylfarve til baggrunden, helst en som indgår i selve motivet
for at opnå det harmoniske helhedsudtryk.
Mal baggrunden med den udvalgte farve, vær forsigtig omkring
motivernes kanter.
Hav en fugtig klud liggende ved siden af, hvis du skulle komme
til at male ovenpå motiverne. Når du er færdig med at male
baggrunden, sæt billedet til tørre. Når malingen er helt tør,
placer talskabelonerne de steder, hvor du ønsker at male tallene.
Placer blomstskabelonen. Sæt skabelonerne fast til lærred med
maskeringstape.
Udvælg de farver som du vil bruge til tallene og blomsten, vælg
igen farver som indgår i motiverne eller som vil matche dem.
Dup malingen med en pensel. Vent et par minutter og fjern
forsigtigt maskeringstape og skabelonerne.
Vent til billedet er helt tør. Laker billedet til sidst med flere
lag lak.
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Klovnen
Materialer:

Fremgangsmåde:

Malerlærred 24x30
Serviet med stort og
tydeligt motiv med
mange spændende
detaljer
Saks
Pensler
Laklim
Hobby akryl maling

Klip hele motivet og mange mindre dele ud af resten af
servietten.
Fjern de hvide underste lag af servietten og læg de øverste
udklippede motiver på lærred.
Når du er tilfreds med deres placering lim dem på lærred. Start
med at lime det største motiv i midten.
Sæt billedet til tørre.
Når motiverne er helt tørre udvælg en lys akrylfarve til
baggrunden, helst en som matcher motivet eller spiller godt
sammen med det.
Mal baggrunden med den udvalgte farve, du kan fortynde den
med lidt vand for at skabe det lidt mere transparente udtryk,
vær forsigtig omkring motivernes kanter.
Hav en fugtig klud liggende parat, hvis du skulle komme til at
male ovenpå motiverne.
Når du er færdig med at male baggrunden, sæt billedet til tørre.
Når malingen er helt tør laker billedet til sidst med flere lag lak.

24

25

Lyserøde sommerfugle
Materialer:

Fremgangsmåde:

Malerlærred 24x30
Serviet med stort og
tydeligt motiv
Saks
Pensler
Laklim
Hobby akryl maling
Maskeringstape
Guld kontur- og relieffarve

Klip to ens motiver ud af servietten og nogle mindre dele som
indgår i selve motivet.
Jeg har valgt, at kun bruge vingerne fra sommerfuglen.
Fjern de hvide underste lag af servietten og læg de øverste
udklippede motiver på lærred. Placerer hovedmotiverne
forskudt og asymmetrisk overfor hinanden på lærred og når du
er tilfreds med deres placering lim dem på lærred.
Lim også de mindre motiver. Sæt billedet til tørre.
Når motiverne er helt tørre udvælg en lys akrylfarve til
baggrunden, helst en som matcher motiverne.
Mal baggrunden med den udvalgte farve, vær forsigtig
omkring motivernes kanter. Hav en fugtig klud parat, hvis du
skulle komme til at male ovenpå motiverne.
Når du er færdig med at male baggrunden, sæt billedet til tørre.
Vent til billedet er helt tør. Brug maskeringstape på billedets
nederste højre hjørne og øverste venstre hjørne til at male to
lige striber med to forskellige farver, som matcher motivet.
Vent til striberne er helt tørre.
Laker billedet med flere lag lak.
Dekorer striberne og motivet med prikker direkte med
tubespidsen af kontur- og relieffarve, når lakken er tør.
Sommerfuglenes følehorn er lavet med prikker af den samme
kontur- og relieffarve.
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Grisen på et kløverblad
Materialer:

Fremgangsmåde:

Ovalt lærred
Serviet med stort og
tydeligt motiv
Serviet med store og
små blomster
Saks
Pensler
Laklim
Hobby akryl maling
Sort vandfast tus

Klip hovedmotivet ud af servietten. Klip blomstermotiver ud
af den anden serviet, de store blomstermotiver klippes til, så de
passer til den ovale lærredsform. Fjern de underste hvide lag af
servietten og læg de udklippede øverste motiver på lærred.
Placerer hovedmotivet i midten, de store blomster rundt om
hele lærreds kant og de små blomstermotiver i en bue under
hovedmotivet. Når du er tilfreds med alle motivernes placering
lim dem på lærred.
Sæt billedet til tørre. Når motiverne er helt tørre udvælg en
lys farve til baggrunden og en anden farve til at male mellem
de store blomster, farverne skal helst matche motiverne i hele
kompositionen.
Mal baggrunden med den udvalgte farve, vær forsigtig omkring
motivernes kanter. Vent til malingen tørrer før du begynder at
male med den anden farve imellem blomsterne. Hav en fugtig
klud parat, hvis du skulle komme til at male ovenpå motiverne.
Når du er færdig med at male baggrunden, sæt billedet til tørre.
Vent til billedet er helt tørt.
Laker billedet med to lag lak. Efter den anden lakering, når
lakken er helt tør, tag en sort tus og tegn op alle blomsternes
kanter med den, det fremhæver blomsterne og gør billedet
mere gennemført.
Vent til tussens sorte blæk er helt tør, Laker billedet flere gange.
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Æsker med søde motiver
Materialer:

Fremgangsmåde:

Tre ovaler papæsker
Hvid grundmaling
Servietter med flotte
og tydelige motiver
Blyant
Saks
Duppesvamp
Pensler
Laklim
Hobby akryl maling
Maskeringstape
Kontur- og relieffarve

Brug æskernes låger som skabeloner, placer låget på servietten
og tegn omridset af låget med en blyant.
Klip omridsene ud. Mal æskerne og lågerne indvendig og
udvendig med grundmaling, sæt dem til tørre.
For at resultatet bliver pænt, giv æskerne et lag grundmaling
til, men denne gang dup farven med en svamp, det giver en flot
og jævn overflade.
De tørre æsker er klar til at blive dekoreret med servietter.
Fjern de hvide underste lag fra servietterne, placer servietterne
på hver deres låg og lim dem på, vær meget grundig med at
lime kanterne.
Lad lågene tørre. Mens lågene tørrer mal æskerne indvendig og
udvendig med farver som passer til de motiver som æskernes
låg er blevet dekoreret med. Sæt æskerne til tørre.
Mal nu de tørre låg på indersiden med farver som matcher
æskerne, lad dem tørre og mens de tørrer giv æskerne et lag
maling mere og sæt dem til tørre.
Mal lågenes udvendige kanter, giv dem to lag maling.
Det ser meget flot ud, hvis lågets kant er malet med to forskellige
farver ligesom den gyldne stribe på låget med julebamsen.
Brug maskeringstape til at male en flot lige stribe. Den gyldne
stribe kan pyntes yderligere med små gyldne prikker direkte
med tubespidsen af kontur- og relieffarve.
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Dobbelte kort med dejlige motiver
Materialer:

Fremgangsmåde:

Flere ark hvid karton
Servietter med
skønne motiver
Saks
Pensel
Laklim
Papirskærer som kan
skære bølget eller en
mønstersaks
Lineal

Fold hver kartonark sammen til et dobbelt kort, kør efter over
foldningen med en lineal.
Fjern de hvide underste lag fra servietterne og placer det øverste
lag på hver sit kort, læg en plasticlomme imellem kortets sider
for at undgå at lime siderne sammen under limningen.
Lim servietterne på kortenes forside og lad dem tørre.
Laker de tørre kort, husk at lægge en plasticlomme mellem
kortenes sider.
Sæt kortene til tørre.
De helt tørre kort er nu klar til at komme i papirskæreren.
Skær kortenes tre sider med bølget papirskærer, du kan også
bruge en mønstersaks.
Det ser meget pænt ud med bølgende kanter.
De færdige kort lægges i pres under nogle tunge bøger.
Efter nogle dage er kortene blevet helt flade og kan nu bruges.
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Bamsebillede på karton
Materialer:

Fremgangsmåde:

Hvid kartonark ca. 21x30
Serviet med en bamse på
en meget lys baggrund
Serviet med store blomster
Sommerfugle glansbilleder
Saks
Pensel
Laklim
Papirskærer som kan
skære lige og bølget

Riv bamsemotivet ud af servietten, klip blomstermotiverne ud.
Fjern de underste hvide lag fra servietterne, placer
bamsemotivet i midten af billedet og blomsterne rundt
omkring bamsen.
Når du er blevet tilfreds med hele kompositionen og alle
elementerne er blevet placeret, begynd at lime motiverne på
kartonen.
Start med at lime bamsemotivet.
Fortsæt med at lime blomsterne og sæt billedet til tørre.
Lim sommerfugle glansbilleder på billedet.
Jeg har placeret to sommerfugle lige foran bamsen for at skjule
noget af bamsens overkrop.
Laker hele billedet et par gange.
Det tørre billede lægges i papirskæreren og alle siderne skæres
med en lige eller bølget klinge.
Det færdige billede lægges i pres under tunge bøger og efter
nogle dage kan det sættes i ramme.
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Mini kommode med jordbær
Materialer:

Fremgangsmåde:

Mini trækommode
Hvid grundmaling
Servietter med
jordbærmotiver
Blyant
Saks
Pensler
Laklim
Hobby akryl maling

Stil kommoden på hovedet på servietten og brug toppen som
skabelon, brug en blyant til at tegne omridset af kommodens
top. Mal kommoden med grundmaling udvendig, du kan også
male den indvendig, hvis du ønsker det, vent til den tørrer og
giv den et lag grundmaling til.
Klip den del af servietten ud som skal bruges til kommodens
top, samt mindre dele til skuffernes fronter.
Fjern de hvide underste lag fra servietten og lim serviettens
øverste lag på kommoden.
Lad kommoden tørre.
Mal kommodens sider og kanter med en farve som matcher
motivet, vent til den tørrer og giv den et ekstra lag maling.
Laker den tørre kommode med et par lag lak.
Kommoden kan bruges til alle mulige små skatte
og dippedutter.
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Uglen
Materialer:

Fremgangsmåde:

Malerlærred 24x30
Serviet med farverige motiver
Ugleskabelon
Blyant
Saks
Pensler
Duppepensel/duppesvamp
Laklim
Hobby akryl maling
Sort vandfast tus
Guld, blå, grøn og
gul glitterlim
Evt. blomst skabelon
Maskeringstape
Snow kontur- og relieffarve

Kopier ugleskabelonen fra bogen (sidst i bogen), klip
skabelonen ud.
Læg skabelonen på lærred og tegn omridset af den med
en blyant. Klip vingerne, masken og fødderne ud af skabelonen
og placer dem på servietten. Tegn dem op med en blyant og
klip dem ud af servietten. Fjern de hvide underste lag fra
servietten og lim masken, vingerne og fødderne på uglen.
Sæt billedet til tørre.
Vælg en farve til uglens hoved og en anden til dens krop.
Jeg har valgt sølv til hovedet og guld til kroppen.
Mal hovedet og kroppen. Sæt billedet til tørre.
Mal baggrunden, samt uglens øjne med en mørk farve, jeg har
malet dem med sort.
Mal med en gul maling og tør pensel metoden brede striber
rundt om hele uglen, de skal starte ca. en cm fra uglen og går
helt til kanten. Sæt billedet til tørre.
Spred glitterlim med en pensel over det område med de
gule striber. Jeg har brugt gul, blå, guld og grøn glitterlim.
Du kan evt. bruge en blomst skabelon til at lave en blomst i det
nederste højre hjørne som en ekstra detalje.
Tegn med den sorte tus uglens maske, vinger og fødder op.
Lav med guld glimmerlim runde prikker på uglens sorte øjne.
Laker billedet med flere lag lak.
Du kan fremhæve nogle detaljer med kontur- og relieffarve, jeg
har fremhævet serviettens hvide mønstre med snow Konturog relieffarve.

38

39

Katte
Materialer:

Fremgangsmåde:

Malerlærred 30x40,
Servietter med små farverige
mønstre
Kat skabelon
Blyant
Saks
Pensler
Duppepensel/duppesvamp
Laklim
Hobby akryl maling
Sort vandfast tus
Glitterlim
Hjerterskabelon
Maskeringstape

Kopier katte skabelonen fra bogen (sidst i bogen), klip
skabelonen ud. Læg skabelonen på den ene serviet og tegn
omridset af den med en blyant.
Placer skabelonen på den anden serviet sådan så skabelonen
vender den anden vej og tegn omridset af den med en blyant.
Klip figurerne uf af servietterne, fjern de hvide underste lag og
placer de øverste på lærred.
Du kan evt. klippe figurerne i mindre tre dele og først lime
kroppen, så hovedet og halen til sidst, det er lettere end at lime
hele figuren på en gang. Lim servietterne på lærred.
Sæt billedet til tørre.
Vælg flere farver til baggrunden. Mal baggrunden.
Jeg har malet baggrunden i forskellige felter.
Sæt billedet til tørre. Laker billedet med to lag lak.
Tegn med den sorte tus kattenes ører, øjne, næse, knurhår
og mund, samt tegn hele figurerne op og grænsen mellem de
forskellige farvefelter.
Mal hvide prikker på kattenes sorte øjne.Brug hjerteskabelonen
til at male tre hjerter i midten af billedet.
Brug maskeringstape til at sætte skabelonen fast til billedet
og mal hjerterne ved at duppe maling med en pensel eller
duppesvamp. Vent et par minutter og fjern maskeringstape,
samt skabelonen. Laker billedet med et par lag lak. Tegn
hjerterne i midten op med glitterlim. Fremhæv de kulørte
mønstre på figurerne med glitterlim.
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Hjertehund
Materialer:

Fremgangsmåde:

Malerlærred 24x30
Servietter med små
hjertemønstre
Hund skabelon
Blyant
Saks
Pensler
Laklim
Hobby akryl maling
Sort vandfast tus

Kopier hund skabelonen fra bogen (sidst i bogen), klip
skabelonen ud.
Placer skabelonen på servietten og tegn omridset af den med
en blyant.
Klip figuren uf af servietten, fjern de hvide underste lag og
placer det øverste lag på lærred.
Du kan evt. klippe figuren op i to dele og først lime kroppen
og bagefter hovedet, det er lettere end at lime hele figuren på
en gang.
Lim servietten på lærred. Sæt billedet til tørre.
Vælg flere farver til baggrunden.
Mal baggrunden. Jeg har malet baggrunden med tre i forskellige
farver, i midten med den farve som er lysest.
Sæt billedet til tørre.
Laker billedet med to lag lak.
Tegn med den sorte tus hundens ører, øjne, næse og mund,
samt tegn hele figuren op og grænsen mellem de forskellige
farvefelter. Mal hvide prikker på hundens sorte øjne.
Laker billedet med et par lag lak.
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Fisk
Materialer:

Fremgangsmåde:

Malerlærred 20x20
Serviet
Fisk skabeloner
Blyant
Saks
Pensler
Duppepensel/duppesvamp
Laklim
Hobby akryl maling
Skabelon borter
Maskeringstape
Sort vandfast tus
Glimmerlim

Kopier fisk skabeloner fra bogen (sidst i bogen), klip
skabelonerne ud. Placer skabelonerne på servietten og tegn
omridset af dem med en blyant.
Klip figurerne uf af servietterne, fjern de hvide underste lag og
placer de øverste lag på lærred. Lim servietterne på lærred.
Sæt billedet til tørre. Vælg en lyseblå farve til baggrunden.
Mal baggrunden med den valgte farve, bland den med hvid for
at opnå en mere nuanceret baggrund og et farvespil i billedet.
Fortynd malingen med lidt vand, hvis du ønsker at opnå en
mere transparent baggrund.
Sæt billedet til tørre. Sæt skabelon borterne fast til lærredet
med maskeringstape, dup maling på med en pensel eller svamp.
For at få en mere interessant effekt kan du starte med at duppe
med en mørk farve f.eks. mørkeblå og efter et par minutter
med en gul farve ovenpå den mørkeblå, sluteffekten bliver
meget mere spændende.
Fjern maskeringstape og skabeloner.
Sæt billedet til tørre. Tegn med den sorte tus fiskenes øjne,
marker andre dele, samt hele omridset af fiskene.
Tag lidt hvid maling og mal hvide prikker i fiskenes øjne, samt
hvide luftbobler.
Du kan også lave sorte prikker på nogle af de mønstre som du
har lavet med skabelonerne.
Laker billedet med to lag lak. Marker konturen på de små fisk
med glimmerlim.
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Uglekande
Materialer:

Fremgangsmåde:

Malerlærred 20x20
Serviet
Kande skabelon
Blyant
Saks
Pensler
Duppepensel/duppesvamp
Laklim
Hobby akryl maling
Skabelon bort
Maskeringstape
Glimmerlim

Kopier kande skabelonen fra bogen (sidst i bogen), klip
skabelonen ud.
Placer skabelonen på servietten og tegn omridset af den med
en blyant. Klip figuren uf af servietten, fjern de hvide underste
lag og placer de øverste på lærred.
Lim servietten på lærred. Sæt billedet til tørre.
Vælg en baggrunds farve. Mal baggrunden med den valgte
farve.
Jeg har givet baggrunden et meget tykt lag maling, har klattet
den på for at skabe den ujævne struktur. Nederst har jeg malet
en lidt mørkere stribe som skal forestille et bord.
Vent til malingen tørrer.
Mal over hele baggrunden med en cremefarve og lad
baggrundsfarven skinne igennem nogle steder, du opnår på
den måde det slidte look
i billedet. Sæt billedet til tørre.
Sæt skabelon borten fast til lærred med maskeringstape ovenpå
den mørkere stribe nederst i billedet.
Dup maling med en pensel eller svamp. Fjern maskeringstape
og skabelonen. Sæt billedet til tørre. Brug et penselskafts ende
til at lave små prikke blomster på billedet.
Du dupper penselskaftets ende i den samme maling som du
har brugt til at lave borten med. Sæt billedet til tørre.
Laker billedet med et lag lak, helst med mat lak for at fastholde det
slidte look. Tegn kandens kontur op med en glimmerlim.
Brug tør pensel metoden til at male kanterne på billedet.
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S

Min Valentine

ankt Valentinsdag er kendt som de elskendes dag og fejres den fjortende
februar ved at man sender et sødt kort til sin sweetheart eller forærer
vedkommende en kær lille gave.
Det er en dag, hvor romantikken og kærligheden fejres, så dagen tilføres lidt
af det lyserøde skær. Hjerter, samt de røde og lyserøde farver symboliserer
kærlighed og bruges i store mængder den dag. Men Valentinsdag er også en dag,
hvor man kan sende en varm hilsen eller forære en gave til sin hjerteveninde
eller en person, som man holder meget af.
Det er meget hyggeligt at overraske nogen med en håndlavet gave og vise sine
varme følelser, modtageren vil sikkert blive meget varmt om hjertet af at blive
husket og værdsat. I dette kapitel introducerer jeg, hvordan man decouperer
flasker med både servietteknik og med decoupagepapir, dekorerer med
glansbilleder, samt bruger kontur- og relieffarver og glimmerlim.
Desuden laver jeg små relieffer med skabeloner og akryl effektpasta. Herunder
viser jeg nogle idéer til søde gaver som ikke tager lang tid at lave, men som givet
med hjertet vil blive husket meget længe.
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Lyserød flaske med hvidt hjerte
Materialer:

Fremgangsmåde:

En flaske
Hvid grundmaling
Serviet med stort
hjertemotiv eller
hjerte skabelon
Blyant
Saks
Pensler
Duppepensel/duppesvamp
Laklim
Hobby akryl maling
Kontur- og relieffarve

Tag en ren og tør flaske og mal den med et lag grundmaling.
Sæt flasken til tørre.
Dup andet lag grundmaling på flasken og sæt den til tørre.
Klip hjertemotivet ud af servietten eller brug hjerte skabelon
(sidst i bogen).
Kopier skabelonen, læg den på servietten, tegn omridset af den
med en blyant og klip den ud. Fjern de hvide lag fra servietten
og lim det øverste lag af servietten på flasken.
Sæt flasken til tørre. Tag lyserød og creme maling og mal
flasken med den lyserøde maling, pas på, at du ikke maler oven
på hjertet.
Lad malingen tørre og dup med en pensel eller duppesvamp et
tyndt lag creme maling, den lyserøde farve vil nu fremstå som
dæmpet og flasken vil virke mere rustik.
Sæt flasken til tørre. Laker flasken med et par lag halvblank lak.
Lad flasken tørre. Lav et bølget mønster ved flaskens kant og
på toppen af flasken med perle kontur- og relieffarve, brug
tubespidsen til at påføre den med.
Flasken på billedet har desuden en spændende rund detalje
på forsiden, som jeg har overmalet med både hvid og lyserød
maling, det ser meget chik ud.
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Lyserød flaske med romantisk par
Materialer:

Fremgangsmåde:

En flaske
Hvid grundmaling
Decoupagepapir med et
romantisk hjerte
Saks
Pensler
Laklim
Hobby akryl maling
Kontur- og relieffarve

Tag en ren og tør flaske og mal den med et lag grundmaling.
Sæt flasken til tørre.
Dup det andet lag grundmaling på flasken og sæt den til tørre.
Mal flasken med to lyserøde nuancer, mal overgangen fra den
ene nuance til den anden bølget.
Sæt flasken til tørre.
Klip hjertemotivet ud af decoupagepapirarket.
Lim motivet på flasken.
Sæt flasken til tørre.
Giv flasken et par lag lak, gerne halblank eller blank.
Brug kontur- og relieffarve til at dekorere flasken med.
Lav med den små prikker rundt omkring hele hjertets kant,
samt flere prikker lidt væk fra hjertet.
Lav også prikker på de bølgede linjer.
Lav prikker med en mørkere kontur- og relieffarve på flaskens
lyse felt. Det ser meget godt ud, hvis prikkerne er grupperet tre
og tre sammen.
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Fugl på en gren og små relieffer
Materialer:

Fremgangsmåde:

Malerlærred 20x20
Serviet
Saks
Pensler
Duppesvamp
Laklim
Hobby akryl maling
Skabelon
Akryl-effektpasta
Malerkniv
Maskeringstape
Kontur- og relieffarve

Dup med en duppesvamp creme maling i midten af billedet og
lyserød maling ud i siderne, lad billedet tørre.
Klip hovedmotivet og de små blomster ud af servietten, fjern
de underste hvide lag og lim de øverste motiver på lærred.
Lad det tørre. Laker billedet med to lag halvblank lak.
Lad det tørre.
Sæt skabelonen i det højre øverste hjørne fast med en
maskeringstape og udfyld skabelonen med akryl-effektpasta,
brug en malerkniv.
Vent et par minutter og fjern forsigtigt maskeringstape
og skabelon. Rens skabelonen og gentag proceduren på
det nederste venstre hjørne. De færdige relieffer ser meget
dekorative ud på billedet.
Tegn nogle af blomsterne op med kontur- og relieffarve.
Lav dekorative prikker med kontur- og relieffarve, det ser pænt
ud, hvis prikkerne grupperes tre og tre sammen.
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Træhjerter
Materialer:

Fremgangsmåde:

To hjerter
To glansbilleder i passende
størrelse
Grundmaling
Saks
Pensler
Laklim
Hobby akryl maling
Glimmerlim
Evt. små hjerteklistermærker

Mal hjerterne med to lag grundmaling. Sæt dem til tørre.
Mal det ene hjerte med en lyserød farve og det andet med rød,
giv dem to lag maling.
Sæt dem til tørre.
Klip motiverne fint til, så de hvide kanter er helt væk.
Fugt de udklippede motiver med en fugtig klud på bagsiden.
Smør laklim på hjerterne og lim motiverne på.
Glat motiverne med penslen duppet i laklim til de sidder godt
fast på underlaget og eventuelle luftbobler er presset ud.
Sæt dem til tørre.
Klistr de små sølvhjerter på det røde hjerte og laker begge
hjerter med et par lag lak. Sæt dem til tørre.
Jeg har markeret konturen på motivet på det røde hjerte med
en glimmerlak.
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Hjerteæske
Materialer:

Fremgangsmåde:

Oval papæske
Grundmaling
Serviet med hjerter
Saks
Blyant
Pensler
Laklim
Hobby akryl maling
Glimmerlim

Brug låget som skabelon, læg det på servietten og tegn dets
kontur op med en blyant. Mal æsken og låget indvendig og
udvendig med to lag grundmaling.
Sæt den til tørre.
Klip motivet ud og fjern de underste lag. Lim motivet på låget,
sæt det til tørre. Mal æsken i en farve som matcher motivet,
vælg en lysere nuance til æsken og mørkere til lågets kant, giv
dem to lag maling.
Sæt æsken til tørre.
Laker æsken og låget med flere lag lak. Brug glimmerlim til
at tegne konturerne op på nogle af hjerterne på låget, det ser
meget gennemført ud.
Den færdig dekorerede æske kan bruges som gaveæske.

58

59

Dobbelt rosenkort med Amor
Materialer:

Fremgangsmåde:

Hvid karton
Serviet med store blomstermotiver
Nodepapir
Decoupagepapir med Amor og
røde hjerter
Saks
Mønsterlineal
Lineal
Pensler
Akryl hobby maling
Laklim
Skabeloner
Maskeringstape
Glimmerlim
Papirskærer som kan skære
bølget eller en mønstersaks

Fold kartonen sammen til et dobbelt kort, kør efter over
foldningen med en lineal. Klip motivet ud af servietten, fjern
de underste hvide lag. Lim blomstermotiverne på kortet.
Sæt kortet til tørre.
Mal baggrunden med sølvmaling, giv det to lag maling, sæt
kortet til tørre.
Klip hovedmotivet og de små røde hjerter ud af
decoupagepapiret og brug en mønsterlineal til at lave de
spændende kanter på nodepapiret.
Smør lim på forsiden af kortet og lim motiverne på, pres
motiverne på kortet med fingrene eller en tør klud, så de
kommer til at lime godt til kartonen og de eventuelle luftbobler
kommer ud. Rør ikke ved motiverne med klistrede fingre, de
vil ødelægge dem.
Sæt kortet til tørre.
Du kan male flere hjerter med skabeloner, brug maskeringstape
til at holde skabelonen fast til kortet. Jeg har malet to sølv
hjerter ovenpå servietmotivet. Laker kortet med flere lag lak.
Sæt det til tørre.
Tilskær kortets kanter med papirskæreren, gerne med en bølget
klinge. Jeg har ladet kortets forside være smallere end bagsiden
og har malet en lyserød kant på bagsiden og dekoreret den med
et mønster fra skabelonen, det ser ekstra chik ud.
Brug glimmerlak til at tegne konturerne op på motiverne.
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Dobbeltkort med stort hvidt hjerte
Materialer:

Fremgangsmåde:

Hvid karton
Serviet med stort hjerte
Pensler
Lineal
Laklim
Akryl hobby maling
Glimmerlim
Klistermærker med tekst og
hjerter
Papirskærer som kan
skære bølget eller en
mønstersaks

Fold kartonen sammen til et dobbelt kort, kør efter over
foldningen med en lineal.
Klip motivet ud af servietten, fjern de underste hvide lag.
Placer og lim motivet på kortet.
Sæt kortet til tørre.
Mal baggrunden med lyserød maling, mal to lag maling, sæt
kortet til tørre. Klistr klistermærker på og laker kortet med
flere lag lak. Sæt det til tørre.
Tilskær kortets kanter med papirskæreren, gerne med en
bølget klinge. Brug glimmerlak til at tegne konturen op på
motivet.
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Dobbelte kort med hjertemusik
Materialer:

Fremgangsmåde:

To stykker lyserød karton
Rødt og lyserødt papir
Glansbilleder med glimmer
Nodepapir
Laklim
Saks
Mønsterlineal
Lineal
Pensel
Glimmerlim
Papirskærer som kan
skære bølget eller en
mønstersaks

Fold kartonerne sammen til dobbelte kort, kør efter over
foldningen med en lineal.
Klip glansbillederne til, klip et hjerte ud af det lyserøde papir,
et ud af det røde papir og et af nodepapir, brug hjerteskabelon
bagest i bogen eller lav dine egne hjerter.
Brug mønsterlineal til at lave de spændende kanter på
nodepapiret.
Placer og lim nodepapir på kortene og sæt dem til tørre.
Lim hjerterne og sæt kortene til tørre og lim til sidst
glansbillederne.
Glansbillederne kan du fugte på bagsiden med en fugtig klud
inden du limer dem.
Laker kortene med flere lag lak.
Sæt dem til tørre.
Tilskær kortenes kanter med papirskæreren, gerne med en
bølget klinge. Brug glimmerlak til at tegne konturerne op på
motiverne.
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God påske
T

raditionen tro ingen påske uden æg og motiver med påskeæg. Det tager
ingen tid at lave sine egne dekorationer og påskekort med servietteknikken.
Det er sjovt at dekorere styroporæg med servietmotiver eller decoupere en flaske
med samme teknik.
I dette kapitel viser jeg blandt andet et lyserødt æg, som skal forestille mit eget
bud på et Fabergé æg, som nok er de mest kendte og kostbare æg i hele verden.
Mit æg er dog fremstillet af ægte styropor og det betyder, at alle har råd til at
erhverve sig den slags æg. I modsætning til ægte Fabergé æg er det ikke blevet
dekoreret med kostbare materialer, men derimod med udklip af servietter,
kontur- og relieffarver og rhinsten.
Alle har råd til at kreere sine egne smukke og helt individuelle påskeæg og
forskønne påskebordet med håndlavet pynt. Er du blevet inviteret til en
påskefrokost, lav din egen påskevase af en flaske og forær den som værtindegave
sammen med nogle påskeliljer eller en gren pyntet med små decouperede
styroporæg.
Overrask en du kender med et håndlavet påskekort, det er en skøn tradition,
som desværre er blevet forsømt, men vil forhåbentlig bestå lidt endnu, der er
ikke noget dejligere end at modtage skønne kort i sin fysiske postkasse.
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Påskegås og påskekyllinger
Materialer:

Fremgangsmåde til påskeflasken:

Flaske
Bloklys
Grundmaling
Serviet med gåsemotiv
Serviet med påskekyllinger
Saks
Laklim
Akryl hobby maling
Pensler
Kontur- og relieffarve

Grund den rene og tørre flaske med to lag grundmaling.
Sæt den til tørre. Klip motivet ud af servietten, fjern de underste
hvide lag og lim motivet på flasken, det ser meget godt ud, hvis
du også dekorerer bagsiden af flasken med samme motiv.
Sæt flasken til tørre.
Mal noget af baggrunden med en gul maling og resten med en
lyseblå maling.
Sæt flasken til tørre.
Tag lidt brun maling fortyndet med vand og mal gåsens kontur
op med den. Laker flasken med flere lag lak.
Dekorer flasken med dekorative prikker med
kontur- og relieffarve, det ser pænt ud, hvis
prikkerne grupperes tre og tre sammen.
Gåseflasken kan bruges som en anderledes vase til
påskeliljer eller andre af forårets smukke blomster.
Fremgangsmåde til påskelys:
Riv motiverne ud af servietten, fjern de underste
hvide lag, lim de øverste lag på lysene.
Sæt lysene til tørre.
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Mellemstore påskeæg
Materialer:

Fremgangsmåde til billeder på side 66 og 71:

To mellemstore styroporæg
To grillspyd eller lignende
Grundmaling
Servietter
Saks
Laklim
Akryl hobby maling
Pensler
Kontur- og relieffarve
Rhinsten
Sort vandfast tus
Slibesvamp

Slib æggenes eventuelle samlingskanter og ujævnheder med
den fine side af en slibesvamp, tør dem efter med en klud.
Sæt et grillspyd fast i æggenes ene ende, du vil på den måde
kunne undgå at skulle røre ved de våde æg, når du maler og
lakerer dem.
Mal begge æg med to lag grundmaling, sæt dem til tørre i et
syltetøjsglas. Klip motiverne ud af servietterne og fjern de
underste hvide lag.
Lim motiverne på æggene og sæt dem til tørre. Mal baggrunden
på æggene i nuancer som matcher motiverne.
Sæt æggene til tørre.
Laker æggene med flere lag lak og sæt dem igen til tørre. Jeg
har tegnet konturen op på motiverne med en sort tus på det
lyserøde æg og efterfølgende dekoreret det yderligere med
mange prikker lavet med kontur- og relieffarve og som prikken
over i´et limet nogle rhinsten på.
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Små påskeæg
Materialer:

Fremgangsmåde:

Flere små styroporæg
Grillspyd eller lignende
Grundmaling
Flere forskellige servietter
Saks
Laklim
Pensler
Akryl hobby maling
Slibesvamp

Slib æggenes eventuelle samlingskanter og ujævnheder med
den fine side af en slibesvamp, tør dem efter med en klud.
Sæt et grillspyd fast i æggenes ene ende, du vil på den måde
kunne undgå at skulle røre ved de våde æg, når du maler og
lakerer dem.
Mal æggene med to lag grundmaling, sæt dem til tørre i et
syltetøjsglas. Klip motiverne ud af servietterne og fjern de
underste hvide lag.
Lim motiverne på æggene og sæt dem til tørre. Du kan også
male baggrunden på æggene i en gul farve og efterfølgende
lime motiverne på. Laker æggene med mange lag lak og sæt
dem til tørre.
Det kan tage lang tid at decoupere æg med udklip af små
motiver. Jeg har valgt at placere motiverne mere eller mindre
tilfældigt for at undgå at lave de klassiske symmetriske
dekorationer, som vi kender fra traditionelle påskeæg.
Brug din fantasi og bland gerne motiver fra flere forskellige
servietter, der må gerne være knald på farverne på påskeæggene.
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Dobbelte påskekort
Materialer:

Fremgangsmåde:

Flere ark hvid karton
Servietter med skønne
påskemotiver
Evt. glansbilleder med
sommerfugle
Saks
Lineal
Pensel
Laklim
Papirskærer som kan
skære bølget eller en
mønstersaks

Fold hver kartonark sammen til et dobbelt kort, kør efter over
foldningen med en lineal.
Fjern de hvide underste lag fra servietterne og placer de øverste
lag på hver sit kort, læg en plasticlomme imellem kortets sider
for at undgå at lime siderne sammen under limningen.
Lim servietterne på kortenes forsider og lad dem tørre.
Laker de tørre kort, husk at lægge en plasticlomme mellem
kortenes sider.
Sæt kortene til tørre.
De helt tørre kort er nu klar til at komme i papirskæreren.
Skær kortenes tre sider med en bølget papirskærer, du kan også
bruge en mønstersaks. De ser meget pæne ud med bølgende
kanter. De færdige kort lægges i pres under nogle tunge bøger.
Efter nogle dage er kortene blevet helt flade og kan nu bruges.
Du kan pynte kortene yderligere med glansbilleder med f.eks.
sommerfugle motiver.
Glansbillederne fugtes på bagsiden med en fugtig klud, det er
lettere at lime dem på den måde.
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Tillykke med fødselsdagen
E

nhver fødselsdag hører der dejlige gaver, blomster, lykønskningskort og
selvfølgelig lagkage til. For en kreativ sjæl er det en stor glæde at kunne
kreere håndlavede og unikke gaver, som ikke kan købes i butikker og som skabes
helt målrettet med tanke på den person, som skal modtage dem.
Jo bedre vi kender fødselaren, jo lettere er det at skabe en fortryllende gave, som
vil falde i vedkommendes smag. Skal det være en æske til vedkommendes små
skatte, en anderledes vase lavet af en flaske, et billede med et motiv, som vil falde
i fødselarens smag eller en helt anden genstand smukt dekoreret med skønne
motiver, er decoupage lige sagen.
Nedenfor præsenterer jeg flere decouperede ting og flotte forslag til unikke
hånddekorerede gaveideer. De fleste genstande kan decouperes forholdsvis
hurtigt, så selv travle kreative sjæle har mulighed for at skabe en smuk gave.
Det er tanken, der tæller, når man skal finde på en gave til en person, som man
holder af. Smukke og håndlavede gaver, selv de mindste, er måske det mest
værdifulde, når det kommer til stykket, især, hvis de er lavet med stor glæde og
foræret med hjertet.
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Kaloriefri lagkage
Materialer:

Fremgangsmåde:

Malerlærred ca. 28x35
Servietter med forskellige
motiver
Saks
Pensler
Blyant
Lineal
Laklim
Hobby akryl maling
Tekstskabelon
Maskeringstape
Duppepensel/duppesvamp
Kontur- og relieffarve

Tegn konturen af en lagkage med en blyant på lærred, brug en
lineal. Mal to lagkagelag med en creme nuance og to med en
lyserød, mal baggrunden, sæt billedet til tørre.
Klip motiverne ud af servietterne, fjern de underste hvide lag
og placer motiverne på lærred. Lim motiverne på lærred, sæt
billedet til tørre.
Læg en tekst skabelon på lærred i det ene hjørne og sæt den
fast med maskeringstape. Dup maling på skabelonen med en
duppepensel eller duppesvamp, fjern skabelonen og gentag
proceduren i de andre hjørner.
Sæt billedet til tørre.
Laker billedet med flere lag lak, sæt det til tørre.
Dekorer billedet med kontur- og relieffarve, lav prikker,
krusseduller og bølgende kanter på lagkagens konturer.
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Dekorative flasker
Materialer:

Fremgangsmåde:

To tørre og rene flasker
Grundmaling
Servietter med
blomstermotiver
Saks
Laklim
Pensler
Akryl hobby maling
Stempel af transparent
silikone med tekstmotiv
Akrylklods
Stempelpude med mørk blæk
eller en mørk stempelpen
Glimmerlim
Kontur- og relieffarve

Mal flaskerne med to lag grundmaling, det andet lag gerne
med en duppesvamp.
Sæt flaskerne til tørre. Mal flaskerne med en creme maling, sæt
dem til tørre.
Klip motiverne ud af servietterne, fjern de underste hvide lag
og lim de øverste lag på flaskerne, sæt flaskerne til tørre.
Jeg har fortyndet lidt lyserød maling med vand og malet
den ene flaske med den. Blomstens kontur er malet op med
fortyndet brun maling på den lyserøde flaske, det giver en
skyggeeffekt. Teksten på den lyserøde flaskes forside er lavet
ved hjælp af et silikone stempel.
Stemplet placeres på en akrylklods og der bruges enten en
stempelpude eller en stempelpen. Den anden flaskes hals er
blevet malet med en lyserød maling. Laker begge flasker med
flere lag lak.
Sæt dem til tørre.
Den lyserøde flaske pyntes til sidst med prikker lavet med
kontur- og relieffarve og den anden med glimmerlim, som
fremhæver motivets nuancer.
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Tredimensionelt kort og gaveæske
Materialer:

Fremgangsmåde:

Rund papæske
To stykker hvid karton
Grundmaling
Serviet
Akryl hobby maling
Krakelerlak
Saks
Laklim
Pensler
Lineal
Blyant
Klæbepuder
Glimmerlim
Kontur- og relieffarve
Papirskærer som kan
skære bølget eller en
mønstersaks

Fold kartonarket sammen til et dobbelt kort, kør efter over foldningen
med en lineal. Fjern de hvide underste lag fra servietten og placer det
øverste lag på kortet, læg en plasticlomme imellem kortets sider for
at undgå at lime siderne sammen under limningen.
Lim servietten på kortets forside, lim en tilsvarende serviet på det
andet kartonark, sæt dem til tørre. Laker kortet, sæt det til tørre.
Klip nogle motiver ud af det andet kartonark med den pålimede
serviet. Sæt klæbepuder under de udklippede motiver og placer
dem på kortet. Laker de udklippede motiver forsigtigt.
Sæt kortet til tørre. Dekorer motiverne med glimmerlim og
kontur- og relieffarve. Det helt tørre kort er nu klar til at komme i
papirskæreren. Skær kortets tre sider med en bølget papirskærer,
du kan også bruge en mønstersaks. Det færdige kort lægges i pres
under en bog. Mal æsken med to lag grundmaling og sæt den til
tørre. Klip en servietstrimmel ud af servietten, den skal have samme
bredde, som æskens højde uden låg på. Fjern de underste hvide lag af
servietten og lim det øverste lag på æsken. Sæt æsken til tørre.
Klip nogle motiver ud af servietten, fjern de nederste hvide lag og
lim de øverste lag på æskens låg. Sæt låget til tørre. Mal æsken og
låget indvendig med to lag akryl hobbymaling og sæt dem til tørre.
Påfør et jævnt lag krakelerlak med en pensel rundt omkring
motiverne på låget og lågets kant og lad det lufttørre til lakken er
klæbende, det vil oftest vare ca. 15-45 minutter, følg den anvisning,
som du finder på produktet. Påfør et tyndt, jævnt lag maling
den overflade, som er påført krakelerlak. Krakeleringen følger
penselstrøgenes retning i det øverste lag maling og bliver tydelig,
når det øverste lag maling tørrer og krakelerer og det underste lag
maling kommer til syne i revnerne. Sæt låget til tørre.
Laker æsken og låget med flere lag lak. Dekorer motiverne på æskens
låg med glimmerlim.
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Kort med blomster motiver
Materialer:

Fremgangsmåde:

Hvid karton
Servietter med
forskellige motiver
Frimærker
Saks
Laklim
Pensel
Lineal
Papirskærer som kan
skære bølget eller en
mønstersaks

Fold kartonarkene sammen til dobbelte kort, kør efter over
foldningen med en lineal. Klip servietmotiver ud, fjern de
hvide underste lag fra servietterne og placer de øverste lag på
kortene, læg en plasticlomme imellem kortenes sider for at
undgå at lime siderne sammen under limningen.
Lav kompositioner bestående af motiver fra to eller flere
servietter, som matcher hinanden. Lim motiverne på kortenes
forsider, du kan også lime nogle motiver på kortenes indersider,
det ser meget flot ud med en decouperet bort, når kortene
åbnes. Laker kortene og sæt dem til tørre.
Du kan også decoupere nogle kort med frimærker, fugt dem
på bagsiden med en fugtig klud inden limningen. Kort som
er decouperet med frimærker skal have flere lag lak for at blive
helt glatte.
De helt tørre kort er nu klar til at komme i papirskæreren.
Skær kortenes tre sider med en bølget papirskærer, du kan også
bruge en mønstersaks. Læg de tørre kort i pres under nogle
tunge bøger i et par dage.
Håndlavede kort er dejlige at forære til en fødselar sammen
med en gave, de vækker meget glæde og beundring og gemmes
ofte af modtageren som et kært minde.
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Gul flaske og penalhus
Materialer:

Fremgangsmåde:

Tør og ren flaske
Metal æske
Grundmaling
Serviet
Saks
Pensler
Duppesvamp
Laklim
Akryl hobby maling
Kontur- og relieffarve

Mal flasken og æskens låg med to lag grundmaling, det sidste
lag med en duppesvamp, sæt dem til tørre.
Klip motiverne ud af servietten, fjern de underste hvide lag og
lim det øverste lag på flasken og æskens låg.
Sæt dem til tørre.
Mal områderne uden for motiverne med en meget lys farve, du
kan fortynde den med vand for at opnå det transparente look.
Vælg en farve, som matcher motiverne, jeg har malet med gul.
Sæt flasken og æsken til tørre.
Jeg har malet kanten på æskens låg creme og guld, det giver
en pæn kontrast til æskens oprindelige og ubehandlede mørke
farve og får æsken til at se mere eksklusiv ud. Laker flasken og
æskens låg med flere lag lak.
Pynt flasken med prikker lavet med kontur- og relieffarve.
Flasken kan bruges som en smuk dekorativ genstand eller en
skøn og anderledes vase.
Æsken bruger jeg som et penalhus til mine blyanter, sættet
egner sig fortrinligt som en fin og helt unik fødselsdagsgave.
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Romantisk bøjle
Materialer:

Fremgangsmåde:

Træbøjle
Grundmaling
Serviet
Pensler
Laklim
Akryl hobby maling
Sort vandfast tus

Mal træbøjlen med flere lag grundmaling.
Sæt den til tørre. Riv motiverne ud af servietten, fjern de
underste hvide lag og lim dem på bøjlen. Motiverne limes med
mellemrum til hinanden. Sæt bøjlen til tørre.
Mal mellemrummene mellem motiverne med en nuance, som
matcher dem.
Sæt bøjlen til tørre. Tegn konturerne på de pålimede motiver
op med en sort tus og lav sorte prikker med tussen på de
malede områder mellem motiverne.
Sæt bøjlen til tørre. Laker bøjlen med mange lag lak.

88

89

Guld blyantholder
Materialer:

Fremgangsmåde:

Blyantholder af pap
Grundmaling
Serviet
Saks
Pensler
Laklim
Guld akryl hobby maling
Evt. glimmerlim

Mal blyantholderen med to lag grundmaling udvendig og
indvendig og sæt den til tørre.
Mal blyantholderen med to lag guld akryl maling udvendig og
indvendig og sæt den til tørre.
Klip motiverne ud af servietten, fjern de underste hvide lag og
lim de øverste lag på blyantholderen.
Sæt den til tørre.
Laker blyantholderen med flere lag lak og sæt den til tørre.
Pynt evt. motiverne med lidt guld glimmerlim.
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Mørkeblå æske
Materialer:

Fremgangsmåde:

Papæske 15x20
Grundmaling
Udklip fra magasiner
Saks
Pensler
Duppepensel eller
duppesvamp
Laklim
Akryl hobby maling
Skabelon med
sommerfugle motiver
Skabelon med bort motiv
Maskeringstape
Glimmerlim
Rhinsten

Mal æsken og låget med to lag grundmaling udvendig og
indvendig og sæt den til tørre.
Mal æsken og låget med to lag mørkeblå farve og lågets kanter
med en guld farve.
Sæt dem til tørre.
Sæt sommerfugle skabelonen fast til låget med maskeringstape
og dup blå maling på med en duppepensel. Ovenpå den blå
maling duppes en lille smule sølv maling.
Brug lyseblå maling og den samme teknik på æskens alle fire
sider. Fjern skabelonen og maskeringstapen straks efter du er
blevet færdig med at duppemale på overfladen.
Sæt æsken og låget til tørre.
Klip et motiv af en guldramme og et smykke ud af et magasin.
Lim motiverne på låget og sæt det til tørre.
Laker æsken og låget mange gange. Pynt låget med rhinsten,
som matcher æskens og motivernes nuancer.
Pynt sommerfugle på låget med små prikker lavet med
glimmerlim.
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Eksotisk elefant
Materialer:

Fremgangsmåde:

Lærred ca. 20x20
Serviet
Saks
Laklim
Pensler
Akryl hobby maling
Spartelmasse
Kontur- og relieffarve

Påfør et lag spartelmasse på et lærred og lad det tørre.
Klip motivet ud af servietten, fjern de underste hvide lag og lim
motivet på midten af lærred. Sæt det til tørre.
Påfør mere spartelmasse rundt om motivet og resten af
baggrunden. Sæt det til tørre.
Laker motivet og sæt det til tørre. Dekorer motivet med
kontur- og relieffarve og mal rundt om motivet og resten af
baggrunden med en kobber eller guld nuance akrylmaling, giv
det to lag.
Sæt billedet til tørre.
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Sort flaske
Materialer:

Fremgangsmåde:

Ren og tør firkantet flaske
Decoupagepapir
Saks
Laklim
Pensler
Akryl hobby maling
Skabelon med bort
Maskeringstape
Kontur- og relieffarve

Mal flasken med to lag grundmaling og sæt den til tørre.
Mal flasken med to lag sort akryl hobbymaling og sæt den til
tørre.
Mal flasken med et meget tyndt lag sølv akryl hobbymaling og
sæt den til tørre.
Klip motivet ud og fugt det på bagsiden med en fugtig klud.
Lim motivet på flasken.
Sæt flasken til tørre.
Laker motivet med flere lag lak og sæt flasken til tørre.
Sæt skabelonen fast til flaskens øverste kant med
maskeringstape og dup med sølv maling, gentag samme
procedure på de resterende tre øverste kanter.
Mal flaskens nederste kant med sølv maling og sæt den til
tørre. Sæt skabelonen fast til flaskens nederste kant med
maskeringstape og dup med sort maling, fjern skabelonen og
gentag samme procedure på flaskens andre nederste kanter.
Lav små prikker rundt om motivet med guld kontur- og
relieffarve. Dekorer med flere guld prikker på flaskens forside,
samt de andre sider med guld kontur- og relieffarve.

96

97

98

I

Søde fuglemotiver

dette kapitel viser jeg smukke billeder, skønne æsker og pynteflasker, alle
dekoreret med servietteknik med dejlige fuglemotiver. Vi indretter vore hjem
forskelligt, nogen kan lide at have det enkelt med få farver, andre elsker at omgive
sig med mange farver og mange dejlige pyntegenstande.
Med den lette servietteknik kan man hurtigt skabe mange smukke dekorationer
til sit hjem eller bare til et enkelt værelse, hvor man kan kreere sit helt eget
univers med lige præcis de motiver og farvenuancer, som er ens hjerte mest kære.
Jeg har udvalgt nogle servietter med skønne fuglemotiver, de er alle smukke og
dekorative.
Du kan skabe dit eget univers med de motiver, som du holder mest af og gøre dit
hjem eller bare et enkelt værelse til et unikt sted og en hyggelige oase.
Der findes servietter med så mange forskellige motiver, at selv den mest kræsne
person, vil finde nogen som vil få hendes eller hans hjerte til at juble af glæde og
får lyst til at bruge dem til at skabe forunderlige dekorationer.
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Fugle og poststempler
Materialer:

Fremgangsmåde:

To tørre og rene flasker
Grundmaling
Servietter med fugle og
poststempler
Saks
Laklim
Pensler
Duppesvamp
Akryl hobby maling

Grund flaskerne med to lag grundmaling, det sidste lag med en
svamp og sæt dem til tørre.
Mal flaskerne med to lag creme maling, dup helst det sidste lag
med en svamp og sæt dem til tørre.
Klip motiverne ud af servietterne, fjern de underste hvide lag
og lim de øverste lag på flaskerne.
Sæt flaskerne til tørre.
Jeg har yderligere malet ugleflasken med gylden okker farve
fortyndet i vand, den matcher meget fint motivets farvenuancer.
Laker flaskerne med flere lag lak.
Flaskerne er meget dekorative og kan bruges som
dekorationsgenstande i hjemmet, i sommerhuset eller som
gave til en fugleelsker.
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Fugleparadis
Materialer:

Fremgangsmåde:

Stor ren og tør flaske
Grundmaling
Serviet
Saks
Laklim
Pensler
Duppesvamp
Akryl hobby maling

Grund flasken med to lag grundmaling, dup det sidste lag med
en svamp.
Sæt flasken til tørre.
Dup flasken med to lag creme akryl maling og sæt den til tørre.
Riv hovedmotivet ud af servietten og klip en del af motivet til.
Fjern de underste hvide lag af servietten og lim det øverste på
flasken.
Sæt flasken til tørre.
Klip flere små motiver ud af servietten, fjern de underste hvide
lag og lim de øverste lag på flasken.
Sæt flasken til tørre.
Laker flasken med flere lag lak. Store flasker kan laves om til
smukke lampefødder, hvis man har mod til at bore et mindre
hul i flasken til en ledning, det er bedst at gøre det inden flasken
er blevet dekoreret.
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Fuglebilleder
Materialer:

Fremgangsmåde til billeder på side 98 og 105:

Lærreder 30x30
Servietter med fugle
Saks
Laklim
Pensler
Duppesvamp eller
duppepensel
Forskellige skabeloner
Maskeringstape
Akryl hobby maling

Fold servietten ud, den består af fire felter, klip hele det ene felt
ud af servietten, fjern de underste lag og lim det øverste lag på
midten af lærredet.
Sæt det til tørre.
Mal baggrunden med to farvekombinationer, jeg har blandet
henholdsvis creme og grå sammen, samt creme og lyserød på
billedet med påfuglen.
Når du er blevet færdig med at male baggrunden, sæt billedet
til tørre.
Brug forskellige skabeloner til at dekorere billederne med.
Sæt skabelonerne fast til lærredet med maskeringstape og dup
med maling, du kan bruge to farver, først duppes der med den
mørkeste farve og efterfølgende med den lyseste.
Det giver motiverne et flot farvespil og gør dem mere levende.
Jeg har f.eks. brugt lidt grå eller creme oven på sort, gul ovenpå
mørkegrøn, lyseblå ovenpå mørkeblå, creme ovenpå lilla.
Fjern skabelonerne straks efter du er blevet færdig med at
duppe malingen på. Laker billederne til sidst med et par lag
lak.
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Æsker med fugle
Materialer:

Fremgangsmåde:

Ovale papæsker
Grundmaling
Servietter med fugle
Saks
Pensler
Duppesvamp
Blyant
Laklim
Akryl hobby maling

Placer lågene på servietterne og tegn deres konturer op med en
blyant, klip dem ud af servietterne.
Grund æskerne og lågene udvendig og indvendig med to lag
grundmaling, dup det sidste lag med en duppesvamp og sæt
dem til tørre. Fjern de hvide underste lag af servietterne og lim
de øverste på lågene.
Sæt lågene til tørre.
Mal æskerne udvendig og indvendig med farver, som matcher
lågenes motiver, giv dem to lag maling, det sidste lag med en
duppesvamp.
Sæt æskerne til tørre.
Mal lågene og deres kanter udvendig og indvendig, giv dem to
lag maling.
Sæt lågene til tørre.
Laker æskerne og lågene med flere lag lak og sæt dem til tørre.
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Julen har englelyd
D

et er en rigtig god idé at begynde at lave juledekorationer i god tid.
I december har alle meget travlt med julefrokoster, indkøb af julegaver og
forberedelser til julen.
Start med at indsamle materialer til dine juledekorationer i god tid, afsæt en
hel aften eller flere og nyd at skabe decouperede juledekorationer i en hyggeligt
atmosfære. Nedenfor præsenterer jeg forskellige idéer, hvor jeg dekorerer æsker,
flasker, hjerter, julekugler, kegler, sten, træsvampe og en lanterne, samt laver
egne julekort og kreerer et nostalgisk billede med en rødhals med tilhørende
flaske, et sæt, som kan bruges som en hyggelig julegave.
Ved fremstillingen af juledekorationerne er der rig mulighed for at lege med
glimmer/glitter, kunstig sne og andre produkter som skaber spændende effekter
og illusionen om ægte is og sne. Jeg har brugt både servietter og glansbilleder
til at dekorere med, mange med skønne engle motiver, men også andre motiver,
som forbindes med julen og vinteren.
Det er meget hyggeligt at sidde i sin varme stue med en dejlig kop te og lege med
at decoupere med julemotiver på forskellige former og materialer.
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Hvid kugle
Materialer:

Fremgangsmåde:

Styroporkugle
Grundmaling
Serviet
Grillspyd eller lignende
Saks
Laklim
Pensler
Slibesvamp
Snow paint (vandbaseret
snefarve)
Ice pearl laquer (vandbaseret,
transparent lak med glitter og
små glaskugler)
Knappenåle

Slib kuglens eventuelle samlingskant og ujævnheder med den
fine side af en slibesvamp, tør den efter med en klud.
Sæt et grillspyd fast i kuglen, du vil på den måde kunne
undgå at skulle røre ved den våde kugle, når du dekorerer
den. Grund kuglen med to lag grundmaling, sæt den til tørre
i et syltetøjsglas. Klip motiverne ud af servietten og fjern
de underste hvide lag. Placer de øverste lag med motiver på
kuglen, brug knappenåle til at holde dem fast med.
Lim motiverne på kuglen, fjern knappenålene og sæt den til
tørre. Udfyld mellemrummene mellem motiverne med snow
paint, påfør den med en pensel i et tykt og ujævnt lag.
Sæt kuglen til tørre.
Laker motiverne med flere lag lak og sæt den igen til tørre. Påfør
motiverne med en pensel ice pearl laquer, som er vandbaseret,
transparent lak med glitter og små glaskugler.
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Juletræskugler
Materialer:

Fremgangsmåde:

Flade juletræskugler af klart glas
Glansbilleder med engle
Lille saks
Laklim
Pensel
Snow paint (vandbaseret
snefarve)
Ice pearl laquer (vandbaseret,
transparent lak med glitter og
små glaskugler)

Klip de hvide kanter af glansbillederne og klip op i motiverne
hele vejen rundt, motiverne vil ikke bule, når de bliver limet på
kuglerne. Påfør laklim på kuglerne, kun på den ene side, fugt
glansbillederne på bagsiden med en fugtig klud og lim dem på
kuglerne. Glat dem forsigtigt ud med penslen dyppet i laklim.
Sæt kuglerne til tørre.
Laker motiverne med et par lag lak og sæt dem til tørre. Påfør
området rundt omkring motiverne med snow paint, påfør
den med en pensel i et tykt og ujævnt lag og kun på kuglernes
forside. Sæt dem til tørre.
Påfør med en pensel ice pearl laquer, som er vandbaseret,
transparent lak med glitter og små glaskugler ovenpå den
tørre snow paint. Hvis du placerer en lyskilde bagom det sted,
hvor kuglerne skal ophænges, vil små lysglimt kunne slippe
igennem dem, da kuglernes bagsider er udekoreret, det ser
meget hyggeligt ud.
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Flasker med engle
Materialer:

Fremgangsmåde:

Rene og tørre flasker
Grundmaling
Servietter med engle
tekst og stempler
Saks
Pensler
Duppesvamp
Laklim
Akryl hobby maling,
Ice pearl laquer (vandbaseret,
transparent lak med glitter og
små glaskugler)
Kontur- og relieffarve,
Glimmerlim
Deco glitter spray
Hjerteskabelon

Grund flaskerne med grundmaling, giv dem to lag, det sidste
med en duppesvamp, sæt dem til tørre. Dup flaskerne med
creme og den ene med hvid akryl hobbymaling.
Sæt dem til tørre. Den blå og lyserøde flaske er blevet yderligere
malet oven på den creme farve med fortyndet lyseblå og lyserød
farve, dog ikke på forsiden, hvor motiverne skal limes.
Klip eller riv motiverne ud af servietterne, brug
hjerteskabelonen bagest i bogen, hvis du vil pynte den ene af
flaskerne med en serviet udformet som et hjerte, ligesom den
hvide flaske. Fjern de underste hvide lag af servietterne og lim
de øverste på flaskerne. Sæt flaskerne til tørre.
Laker flaskerne med flere lag lak og sæt dem til tørre. Den
hvide flaske er yderligere blevet pyntet med små prikker rundt
om motivet lavet med kontur- og relieffarve og ice pearl laquer
oven på selve motivet.
Den lyserøde flaske er blevet dekoreret med både lidt
glimmerlim og kontur- og relieffarve, samt deco glitter spray.
Jeg har desuden malet en sort stribe på dens hals, som ekstra
pift. Pynt flaskerne med flotte sløjfer, du vil få en helt unik og
anderledes juledekoration til din stue.
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Dobbelte kort med servietter
Materialer:

Fremgangsmåde:

Flere ark hvid karton
Servietter med skønne
julemotiver
Saks
Pensel
Laklim
Lineal
Papirskærer som kan
skære bølget eller en
mønstersaks

Fold hver kartonark sammen til et dobbelt kort, kør efter over
foldningen med en lineal.
Fjern de hvide underste lag fra servietterne og placer de øverste
lag på hver sit kort, læg en plasticlomme imellem kortets sider
for at undgå at lime siderne sammen under limningen.
Lim servietterne på kortenes forside og lad dem tørre. Laker
de tørre kort, husk at lægge en plasticlomme mellem kortenes
sider. Sæt kortene til tørre.
De helt tørre kort er nu klar til at komme i papirskæreren.
Skær kortenes tre sider med en bølget papirskærer, du kan også
bruge en mønstersaks. Det ser meget pænt ud med bølgende
kanter.
Du kan også i stedet for at bruge hele servietstykker, klippe
motiverne ud af dem og blande motiver fra forskellige servietter
sammen, det er kun fantasien som sætter grænser.
De færdige kort lægges i pres under nogle tunge bøger.
Efter nogle dage er kortene blevet helt flade og kan nu bruges
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Dobbelte kort med glansbilleder
Materialer:

Fremgangsmåde:

Røde, gyldne, sølvfarvede,
lyseblå og lyserøde karton ark
Glansbilleder med engle
og glimmer
Nodepapir
Laklim
Lineal
Saks
Mønsterlineal
Pensel
Glimmerlim
Papirskærer som kan
skære bølget eller en
mønstersaks

Fold kartonerne sammen til dobbelte kort, kør efter over
foldningen med en lineal. Klip glansbillederne til, klip hjerter
ud af nodepapir, samt af den røde og lyserøde karton, brug
hjerteskabelonen bagest i bogen eller lav dine egne hjerter.
Brug mønsterlinealen til at lave de spændende kanter i
nodepapiret og den røde karton. Placer og lim det første
dekorationslag på kortene og sæt dem til tørre.
Lim de andre motiver på kortene. Glansbillederne kan du
fugte på bagsiden med en fugtig klud inden du limer dem. Sæt
kortene til tørre mellem hvert nyt lag du har limet på. Laker
kortene med flere lag lak.
Sæt dem til tørre. Tilskær kortenes kanter med papirskæreren,
gerne med en bølget klinge. Brug glimmerlak til at tegne
konturerne op på nogle af motiverne.
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Juleæsker med rød sløjfe
Materialer:

Fremgangsmåde:

Sekskantede papæsker
Grundmaling
Servietter med julemotiver
Saks
Pensler
Duppesvamp
Laklim
Akryl hobby maling
Hjerteskabeloner
Maskeringtape
Guld glitter
Glimmerlim

Grund æskerne indvendig og udvendig med to lag
grundmaling, påfør det andet lag med en duppesvamp og sæt
dem til tørre. Klip motiverne ud af servietterne.
Mal æskernes låg udvendig og indvendig med guld akryl hobby
maling og sæt dem til tørre. Mal æskernes udvendige sider
med guld, rød og grøn, den mindste æskes sider er malet med
sølvfarvet maling. Mal æskerne indvendig. Sæt dem til tørre.
Fjern de underste hvide lag fra servietterne og lim de øverste
på lågene og på æskernes sider. Du kan lime dem på alle sider,
eller kun på hver anden ligesom jeg har gjort bortset fra den
mindste æske. Sæt dem til tørre. Sæt hjerteskabeloner med
tape på de sider af æsken, som ikke blevet decouperet og dup
maling på dem, fjern skabelonen straks du er blevet færdig
med at male. Sæt æskerne til tørre. Laker lågene og æskerne
med flere lag lak. Pynt lågene med glimmerlim og guld glitter.
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Æsker med engle
Materialer:

Fremgangsmåde:

Runde papæsker
Grundmaling
Glansbilleder med engle
Laklim
Saks
Pensler
Duppesvamp
Krakelerlak
Akryl hobby maling
Skabeloner
Maskeringtape
Guld glitter

Grund æskerne med grundmaling udvendig og indvendig, det
sidste lag med en duppesvamp og sæt dem til tørre.
Mal æskernes låg med guld maling og æskerne med creme,
gerne to gange og sæt dem til tørre. Sæt en skabelon fast med
maskeringstape på den største æske og dup med en duppesvamp
guld maling, fjern skabelonen lige så snart du er færdig med at
duppe maling på den. Sæt strimler af maskeringstape på den
mellemste æske og dup guld maling på med en duppesvamp,
fjern straks tapen, når du er færdig.
Påfør et jævnt lag krakelerlak på den mindste æske og dens låg
og lad det lufttørre til lakken er klæbende, det vil oftest vare ca.
15-45 minutter, følg den anvisning, som du finder på produktet.
Påfør et tyndt, jævnt lag guld maling på æsken og creme maling
på låget. Krakeleringen følger penselstrøgenes retning i det
øverste lag maling og bliver tydelig, når det øverste lag maling
tørrer og krakelerer og det underste lag maling kommer til syne
i revnerne. Sæt æskerne og lågene til tørre. Klip glansbillederne
til. Smør laklim på lågene, fugt glansbillederne på bagsiden og
lim dem. Glat glansbillederne forsigtigt med penslen dyppet i
laklim for at fjerne luftboblerne. Sæt lågene til tørre.
Laker æskerne og lågene med flere lag lak, drys guld glitter på
lågene. Sæt lågene til tørre og giv dem det sidste lag lak.
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Æsker med julemotiver
Materialer:

Fremgangsmåde:

Runde papæsker
Grundmaling
Servietter med julemotiver
Laklim
Saks
Pensler
Akryl hobby maling
Glimmerlim

Grund æskerne og lågene med to lag grundmaling og sæt dem
til tørre. Klip motiver ud af servietterne, fjern de underste
hvide lag og lim de øverste lag på lågene og æskerne.
Sæt dem til tørre. Mal lågene indvendig og deres udvendige
kanter, samt æskerne indvendig, giv dem gerne to lag maling.
Sæt dem til tørre. Laker æskerne og lågene med flere lag lak.
Pynt lågene med glimmerlim. Pynt lågenes kanter også med
glimmerlim eller med en bort som limes på.
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Røde hjerter
Materialer:

Fremgangsmåde:

Træhjerte
Styroporhjerte
Grundmaling
Glansbillede med engel
Serviet med engel
Saks
Laklim
Pensler
Duppesvamp
Akryl hobby maling
Glimmerlim
Guld glitter
Pailetter
Korte knappenåle
Evt. slibesvamp

Slib styroporhjertes eventuelle samlingskant og ujævnheder
med den fine side af en slibesvamp, tør den efter med en klud.
Grund hjerterne med to lag grundmaling, dup det andet lag
med en duppesvamp og sæt dem til tørre.
Klip motivet ud af servietten, fjern de underste hvide lag og lim
det på styroporhjertet. Sæt det til tørre. Mal begge hjerter med
rød maling, jeg har malet dem med forskellige røde nuancer.
Sæt dem til tørre.
Klip glansbillede motivet til og lim det på træhjertet. Sæt det
til tørre. Laker hjerterne med flere lag lak og sæt dem til tørre.
Sæt pailetterne fast med knappenåle rundt omkring motivet
på styroporhjertet. Laker træhjertet med et lag lak og drys
omkring motivet med guld glitter.
Tegn motivet op med guld glimmerlim. Sæt hjertet til tørre og
laker det igen med flere lag lak.
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Lanterne med vinterscene
Materialer:

Fremgangsmåde:

Lanterne med ruder
af klart glas
Grundmaling
Duppesvamp
Serviet
Blyant
Saks
Laklim

Tag den ene rude ud af lanternen og læg den ovenpå servietten
og tegn konturen op med en blyant. Dup ruden med et lag
grundmaling. Sæt den til tørre.
Klip konturen ud af servietten, fjern de underste hvide lag og
lim det øverste lag på ruden. Sæt det til tørre. Laker motivet
med flere lag lak og sæt det til tørre. Sæt ruden i lanternen med
motivet vendende udad, det må ikke vende indenad.
Nyd den decouperede lanterne en kold vinteraften, hvor lyset i
lanternen skinner igennem motivet og gør det meget hyggeligt
og eventyrligt.
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Rødhals
Materialer:

Fremgangsmåde:

Malerlærred 20x20
Flaske
Grundmaling
Serviet med rødhals
Saks
Malerkniv
Pensler
Laklim
Akryl hobby maling
Duppesvamp
Skabeloner
Maskeringstape
Stempel af transparent silikone
med tekstmotiv
Akrylklods
Stempelpude med mørk blæk
eller en mørk stempelpen
Glimmerlim
Kontur- og relieffarve
Snow paint (vandbaseret snefarve)
Ice pearl laquer (vandbaseret,
transparent lak med glitter
og små glaskugler)
Akryl-effektpasta
Transparent spartelmasse

Grund den tørre og rene flaske med to lag grundmaling, dup
det andet lag med en duppesvamp. Sæt flasken til tørre. Klip
motiverne ud af servietten, fjern de underste hvide lag og lim
de øverste lag på lærred og flaske. Sæt dem til tørre.
Dup baggrunden på flasken og lærredet med en lyseblå maling,
der må gerne være hvide pletter hist og her.
Sæt dem til tørre. Laker billedet og flasken med et par lag lak.
Sæt dem til tørre. Påfør med en pensel lidt sølv glimmerlim på
billedet, kunstig sne, samt transparent spartelmasse.
Dekorer motivet med Ice pearl laquer, det påføres også med en
pensel. Sæt to skabeloner fast til lærredet med maskeringstape,
placer dem i modsatte hjørner og påfør med en malerkniv
perlemor akryl-effektpasta. Fjern straks skabelonerne og
maskeringstape fra de dekorative relieffer. Lav et tekstmotiv
med et stempel i det nederste venstre hjørne. Lav små hvide
prikker på billedet og flasken med kontur- og relieffarve.
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Kegler
Materialer:

Fremgangsmåde:

Styroporkegler
Grundmaling
Servietter
Saks
Laklim
Pensler
Duppesvamp
Pailetter
Korte knappenåle
Glimmerlim

Grund keglerne med to lag grundmaling, dup det andet lag på
med en duppesvamp. Sæt dem til tørre.
Riv motiverne ud af servietten, fjern de underste hvide lag og
lim de øverste lag på keglerne, der må gerne være mellemrum
imellem de pålimede motiver. Sæt dem til tørre. Mal felterne
mellem motiverne med sølv maling, gerne to lag, du vil på den
måde opnå en slags patchwork. Sæt keglerne til tørre.
Laker keglerne med flere lag lak. Mal motivernes konturer op
med sølv glimmerlim. Pynt keglerne med pailetter, sæt dem
fast med knappenåle.
Jeg har limet bladmotiver klippet ud af en serviet nederst på
den mindste kegle for at skabe lidt variation.
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Nisseland
Materialer:

Fremgangsmåde:

Sten
Træsvampe
Grundmaling
Servietter med nisser
Saks
Laklim
Pensler
Akryl hobby maling

Grund sten og træsvampe med to lag grundmaling og sæt dem
til tørre. Mal svampe fødder med en rød maling og sæt dem
til tørre. Klip motiverne ud af servietterne, fjern de underste
hvide lag og lim de øverste lag på svampe og sten.
Sæt dem til tørre. Lav røde prikker på svampene med enden
af et penselskaft dyppet i rød maling. Sæt svampene til tørre.
Laker svampene og stenene med flere lag lak.
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Skabeloner

Hundeskabelon til side 42-43

Hundeskabelon til side 42-43

136

Fiskskabelon til side 44-45

Fiskskabelon til side 44-45
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Ugleskabelon til side 38-39

Ugleskabelon til side 38-39
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Ugleskabelon til side 38-39
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Ka
tte
ns
ha
le

Hjerteskabeloner til sider 64-65,
114-115 (det største hjerte),118-119

Katteskabelon til side 40-41
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Katteskabelon til side 40-41

Kattens krop

Katteskabelon til side 40-41
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Vaseskabelon til side 46-47
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