Πως να κάνετε παλαίωση σε χαρτί

Σε όλες μας σε αυτήν την παρέα αρέσει η όψη και η αίσθηση του παλιού και
του αντικέ. Εκτός από το να αγοράζουμε χαρτιά που έχουν την όψη του παλιού
μπορούμε επίσης να παλαιώσουμε χαρτιά με διάφορους τρόπους. Στο πνεύμα
λοιπόν της χειροτεχνίας που διέπει την παρέα μας, σας παρουσιάζουμε μερικούς
απλούς, σπιτικούς τρόπους παλαίωσης χαρτιού. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε
βέβαια όχι μόνο για decoupage αλλά και για πολλών άλλων ειδών χειροτεχνίες.

1. Ο πρώτος τρόπος είναι ο κλασσικός τρόπος με το τσάι λίγο πιο ανεπτυγμένος.


Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200ο.



Βάζουμε το χαρτί πάνω σε λαδόκολλα μέσα σε ένα ταψάκι.



Ρίχνουμε πάνω στο χαρτί αρκετό τσάι, σιγουρεύοντας ότι έχει βραχεί καλά
και από τις δυο μεριές.



Αν θέλετε το χαρτί να έχει πιο σκούρους σποραδικούς λεκέδες ρίξτε σε
μερικά σημεία λίγο στιγμιαίο καφέ. Αφήστε το πάνω στο χαρτί και
σκουπίστε το μετά από μερικά λεπτά.



Τρίψτε με τα δάχτυλά σας γύρω - γύρω το χαρτί για να φθαρεί.



Βάλτε το ταψί στο φούρνο για 6 περίπου λεπτά μέχρι να στεγνώσει
τελείως.

Για να φαίνεται ακόμα πιο παλιό το χαρτί σας μπορείτε να το τρίψετε και να κάνετε
τρύπες σε διάφορα σημεία ή ακόμα και να το κάψετε. Αν αφήσετε το χαρτί να
στεγνώσει μόνο του χωρίς να το ψήσετε θα κυρτώσει στις άκρες.

2. Ο δεύτερος τρόπος είναι μια παραλλαγή του πρώτου. Κάνουμε την ίδια
διαδικασία χρησιμοποιώντας καφέ αντί για τσάι. Η διαφορά είναι στο χρώμα. Η
τεχνική με τον καφέ δίνει πιο σκούρο αποτέλεσμα. Και οι δυο τρόποι είναι πολύ
αποτελεσματικοί για εφημερίδα.

3. Ένας άλλος τρόπος παλαίωσης είναι με χυμό λεμονιού.
 Ρίξτε χυμό λεμονιού σε ένα μπολ.
 Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείται το χαρτί μπορείτε να το σκίσετε γύρω –
γύρω για μεγαλύτερη αίσθηση παλαιότητας.
 Βρέξτε χρησιμοποιώντας πινέλο ή σφουγγάρι τις άκρες του χαρτιού με το
χυμό λεμονιού.
 Απλώστε το χαρτί σε μια επιφάνεια και αρχίστε να το στεγνώνετε με
πιστολάκι. Όσο πιο πολύ το στεγνώνετε τόσο πιο σκούρο το χρώμα.

4. Στο βιντεάκι που θα βρείτε εδώ:

http://www.howcast.com/videos/281468-How-To-Age-Paper

συνδυάζονται όλοι οι παραπάνω τρόποι σε ένα!

Να αναφέρουμε τέλος ότι γενικά μπορείτε να χρωματίσετε ένα χαρτί με ό,τι χρώμα
θέλετε πολύ απλά. Αραιώστε το χρώμα με αρκετό νερό και περάστε με πινέλο ή
σφουγγαράκι όλο το χαρτί. Μετά στεγνώστε με πιστολάκι για να μην σγουρύνουν
οι άκρες του χαρτιού. Για ακόμα εντονότερη παλαίωση κάντε πιτσιλιές με το ίδιο
χρώμα χρησιμοποιώντας μία οδοντόβουρτσα ή πινέλο.

Πηγές:
http://www.mevsthehouse.com/how-to-make-paper-look-old-by-aging-it-with-tea
http://curbly.com/DIY-Maven/posts/863-how-to-antique-paper#jump
http://gomakesomething.com/ht/age/lemon-juice-burning/

