Είσαι πρωτάρα; Ξεκίνα από εδώ!
Όλες όταν κάνουμε τα πρώτα μας βήματα σε ένα χόμπι νοιώθουμε χαμένες.
Εδώ λοιπόν σας παρουσιάζω τα βασικά πολύ συνοπτικά για να βοηθήσω λίγο
την έρευνά σας:
Ποια είναι τα βασικά υλικά;
Εκτός από το αντικείμενο που θέλετε να διακοσμήσετε τα βασικά υλικά για να
κάνει κανείς decoupage, είναι τα εξής:
Αστάρι
Κόλλα
Χρώματα
Χαρτί με μοτίβο
Βερνίκι
Πινέλα
Σφουγγαράκια

Που τα βρίσκω όλα αυτά;
Προφανώς όλα τα παραπάνω μπορείτε να τα βρείτε σε οποιοδήποτε μαγαζί
έχει είδη για decoupage. Εκτός από εκεί, τα παραπάνω υλικά μπορείτε να τα
βρείτε και σε άλλα μαγαζιά σε πιο οικονομικές τιμές.
Αστάρι, βερνίκι βρίσκεται σε χρωματοπωλεία.
Πινέλα από χρωματοπωλεία, βιβλιοπωλεία ή μαγαζιά με είδη ζωγραφικής και
hobby shops.
Σφουγγαράκια από super market, αυτά που πλένουμε τα πιάτα κάνουν μια
χαρά.
Κόλλα δεν έχω αγοράσει από κάπου αλλού εκτός από μαγαζί με είδη για
decoupage οπότε προς το παρόν δεν έχω να σας προτείνω κάποια
εναλλακτική. Κατά καιρούς με ρωτάνε αν κάνει η ατλακόλλα αλλά δεν την έχω
χρησιμοποιήσει ποτέ σε decoupage. Σίγουρα αργεί να στεγνώσει πάντως.
Επιπλέον αν επιχειρήσετε να την δοκιμάσετε σίγουρα θα πρέπει να την
αραιώσετε πρώτα.
Χρώματα μπορείτε να βρείτε οπουδήποτε έχουν είδη ζωγραφικής, από
βιβλιοπωλεία μέχρι το praktiker! Επίσης κάποια χρώματα που τα
χρησιμοποιείτε σε μεγάλες ποσότητες (πχ. Λευκό ή ζαχαρί) καλό θα ήταν να
πάρετε συσκευασία 1 κιλού από κάποιο χρωματοπωλείο. Μην ξεχνάτε μόνο,
πάντα χρησιμοποιούμε ακρυλικά χρώματα νερού.

Χαρτιά με μοτίβα θα βρείτε σίγουρα σε μεγάλη ποικιλία σε μαγαζιά με είδη για
decoupage. Από εκεί και πέρα, μπορεί να ανακαλύψετε χαρτιά και
χαρτοπετσέτες οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, από το super market
μέχρι τις σελίδες των περιοδικών!
Ποια χαρτιά κάνουν για decoupage;
Η γενική απάντηση είναι τα πάντα! Το μόνο που πρέπει να προσέξετε είναι αν
χρησιμοποιήσετε εκτύπωση να μην είναι από injekt εκτυπωτή γιατί τότε θα
σας χαλάσει το μοτίβο. Στην πλειοψηφία πάντως χρησιμοποιούνται οι
χαρτοπετσέτες (ναι, αυτές που χρησιμοποιούμε και στο φαγητό!) και τα
ριζόχαρτα. Το ριζόχαρτο είναι ένα είδους χαρτιού το οποίο έχει ίνες και είναι
αρκετά ανθεκτικό αλλά παράλληλα και αρκετά λεπτό.
Σε τι επιφάνειες μπορώ να κάνω decoupage;
Decoupage μπορούμε να κάνουμε σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Από χάρτινο ή
ξύλινο κουτάκι μέχρι γυάλινο πιάτο και μεταλλικό ποτιστήρι. Μπορούμε να
κάνουμε σε πλαστική επιφάνεια, σε ύφασμα, μέχρι και στο τοίχο!

Πως το κάνω;
Αυτή η απάντηση δεν είναι και τόσο απλή. Μια πολύ χοντρική προσέγγιση η
οποία είναι μόνο για να πάρετε μια ιδέα και επ’ ουδενί για να σας καθοδηγήσει
είναι η εξής:
1. Προετοιμάζουμε την επιφάνεια περνώντας την αστάρι (αν η επιφάνεια
είναι ξύλινη, πριν την ασταρώσουμε την τρίβουμε με ψιλό γυαλόχαρτο
για να φύγουν τυχόν ακίδες του ξύλου).
2. Κολλάμε το μοτίβο.
3. Χρωματίζουμε για να γίνει ενσωμάτωση.
4. Περνάμε 2-3 χέρια βερνίκι.
Προφανώς βέβαια η τεχνική της decoupage δεν είναι τόσο απλοϊκή. Ανάλογα
το τι θέλουμε να κάνουμε υπάρχει και ειδικός χειρισμός. Αλλά είπαμε, το
άρθρο απευθύνετε σε κορίτσια που τώρα γνωρίζουν την τεχνική αυτή και
γράφτηκε για να πάρετε μια ιδέα.
Τι άλλο πρέπει να ξέρω;
Για όλα τα παραπάνω θα βρείτε άρθρα που παρουσιάζουν αναλυτικά το
καθετί. Από το τι πρέπει να γνωρίζετε για το κάθε υλικό μέχρι πως γίνονται τα
διάφορα εφέ.
Πέραν της βασικής τεχνικής που είναι η εφαρμογή του μοτίβου και η
επιτυχής ενσωμάτωσή του με φωτοσκιάσεις έτσι ώστε να φαίνεται σαν
ζωγραφιά υπάρχουν πολλά εφέ που ομορφαίνουν τα δημιουργήματά μας και
τα κάνουν ξεχωριστά. Τέτοια εφέ είναι τα κρακελέ, η παλαίωση και διάφορα
άλλα. Καλό θα ήταν να καταπιαστείτε πάντως πρώτα με τα βασικά και αφού
εμπεδώσετε και δοκιμάσετε αυτά, μετά να καταπιαστείτε με τα εφέ.
Τέλος στο φόρουμ του «Βάλε Φαντασία!!!!» θα βρείτε μια συζήτηση
που ονομάζεται «Χρήσιμοι Σύνδεσμοι». Εκεί θα βρείτε και τις διευθύνσεις των
ιστοσελίδων καταστημάτων με είδη decoupage.

