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Φθηνά Υλικά
Με αφορμή την παραπληροφόρηση που επικρατεί συνήθως γύρω από τα υλικά
που χρησιμοποιούνται στο decoupage σας παραθέτουμε ένα σύντομο οδηγό
σχετικά με τα υλικά που χρησιμοποιούμε συνήθως και που τα βρίσκουμε.

Αστάρι: Για τα αστάρια τα γενικά τα έχουμε πει αναλυτικά σε άλλο άρθρο οπότε
δεν τα ξαναναφέρω. Θα σας πω μόνο ότι αστάρια βρίσκουμε σε χρωματοπωλεία
σε μεγάλες συσκευασίες (1kgr και πάνω αν θυμάμαι καλά). Για να καταλάβετε για
πόσο χαώδη διαφορά τιμής μιλάμε ενδεικτικά να αναφέρω ότι αγόρασα 1 kgr
αστάρι 8€ από το χρωματοπωλείο της γειτονιάς ενώ από Hobby shop βρίσκει
κανείς τα 250ml περίπου 9€. Διάφανο αστάρι δεν έχω βρει ακόμα, αλλά για να πω
την αλήθεια επειδή δεν το πολυχρησιμοποιώ δεν έχω ψάξει και πολύ.
Χρώματα: Τα χρώματα που χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο στο decoupage
είναι ακρυλικά νερού. Τέτοια χρώματα θα βρείτε και πάλι σε χρωματοπωλεία.
Ανάλογα την εταιρεία που δουλεύουν αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Προσωπικά
έγω βολευτεί με την Kraft που μου πρότεινε αρχικά η Μάγια και παίρνω πάντα
Kraft. Γενικά πάντως να σας πω ότι έχουν διάφορες βάσεις (γυαλιστερό ματ,
σατινέ και διάφορα άλλα) και μια τεράστια παλέτα, διαλέγεις το χρώμα που θέλεις
και στο φτιάχνουν επί τόπου με μηχάνημα. Οι ποσότητες είναι από 1 kgr και
πάνω. 1 kgr κοστίζει περίπου 10€ με 11€. Προφανώς βέβαια δεν είναι δυνατόν να
αγοράζεις ότι χρώμα θέλεις σε συσκευασία κιλού!!!!! Η λογική που ακολουθώ (και
πάλι υπόδειξη της Μάγιας) είναι η εξής: Έχω αγοράσει τα βασικά χρώματα που
χρησιμοποιώ συνέχεια, σε συσκευασία κιλού, (λευκό, απαλό ζαχαρί, σοκολατί) και
σε μικρή συσκευασία κάποια άλλα βασικά (τα βασικά χρώματα βγαίνουν και σε
πιο μικρές ποσότητες). Από εκεί και πέρα, όποια άλλα χρώματα μου αρέσουν
αλλά δεν τα χρησιμοποιώ τόσο συχνά ή σε μεγάλες επιφάνειες τα αγοράζω από
Hobby shop.
Για τα χρώματα από χρωματοπωλείο πάντως να ξέρετε ότι ζητάμε "ακρυλική
ρεπουλίνη νερού", ματ, γυαλιστερό ή σατινέ (το σατινέ είναι το αγαπημένο μου).
Βερνίκια: Για άλλη μια φορά τα βρίσκουμε σε χρωματοπωλεία. Τα
χρωματοπωλεία έχουν όλων των ειδών τα βερνίκια σε μεγάλες ποσότητες
(0,5Kgr ή 1kg και πάνω)και πολύ οικονομικές.
Σφουγγάρια: Σφουγγαράκια διαλέγουμε με βάση τους πόρους. Όσο πιο μικροί
οι πόροι τόσο το καλύτερο για μένα. Τα σφουγγαράκια του μπάνιου και των
πιάτων, κυρίως των πιάτων κάνουν πολύ καλά την δουλειά τους.
Χαρτιά: Εδώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν υπάρχει χαρτί που να έχω
χρησιμοποιήσει και να μου δημιουργήσει πρόβλημα. Οπότε απλά σας
συμβουλεύω να δοκιμάζετε κάθε λογής χαρτί που πέφτει στα χέρια σας, δεν
υπάρχουν "ειδικά χαρτιά". Μόνο από εκτυπωτή ink jet δεν κάνει γιατί διαχέεται το

χρώμα. Οι εκτυπώσεις από laser εκτυπωτή κάνουν μια χαρά την δουλειά τους και
μάλιστα προσφέρουν και την πλήρη ελευθερία όσον αφορά την επιλογή μοτίβου,
γι' αυτό και εγώ τα χρησιμοποιώ αρκετά.
Πινέλα: Πινέλα βρίσκουμε και σε χρωματοπωλεία και σε κάθε μαγαζί με είδη
σχεδίου και Ηobby shop. Προσωπικά θεωρώ ότι στα πινέλα καλό είναι να
προσέχει κανείς πολύ την ποιότητα γι'αυτό και εγώ προτιμώ τα μαγαζιά με είδη
σχεδίου και ας δίνω κάτι παραπάνω.
Κόλλες: Για κόλλα ομολογώ ότι δεν έχω ψάξει καθόλου γιατί έχω αρκετές από
τα πρώτα σεμινάρια που έκανα και δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Συνεπώς ελπίζω
να έχει να μας παρέχει κάποια άλλη "decoupaτζού" τις πληροφορίες της.
Από χρωματοπωλείο έχω αγοράσει ένα κάρο ακόμα πράγματα (γυαλόχαρτα,
συρματάκια, ρολά βαφής κτλ.). Νομίζω επίσης ότι τα υλικά που βρίσκουμε σε
χρωματοπωλείο θα μπορεί να τα βρει κανείς και σε καταστήματα τύπου praktiker.
Σε τέτοιου είδους μαγαζιά μπορεί να βρει κανείς και αρκετά αντικείμενα, όπως
καμβάδες ή Mdf σε διάφορα πάχη, που τα κόβουν σε διάφορα σχήματα.
Κρακελέ: Κρακελέ μπορούμε να βρούμε και σε χρωματοπωλεία. Δεν έχω
χρησιμοποιήσει όμως γι'αυτό δεν θα αναφέρω κάτι παραπάνω. Όσον αφορά όμως
το γέμισμα του κρακελέ 2 συστατικών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και
σκόνες αγιογραφίας που είναι πιο οικονομικές από την πορπορίνα και σε πολλά
χρώματα καθώς και λαδομπογιά.
Αυτό που έχω να πω κλείνοντας είναι ότι αν κάποιος σας μιλάει περί "ειδικών
χαρτιών" ή "ειδικών βερνικιών" και τέτοια καλό είναι να προσέξετε γιατί κάτι δεν
πάει καλά... Προσωπικά όταν πρωτοξεκίνησα, όπως και άλλα κορίτσια, την έπαθα
πληρώνοντας έτσι άσκοπα αρκετά χρήματα. Γι'αυτό όσες είστε στην αρχή ακόμα
καλό είναι να κάνετε με φειδώ τις πρώτες αγορές σας και μην φορτώνεστε με
υλικά που δεν ξέρετε τι ακριβώς τι κάνουν. Περιοριστείτε στα βασικά. Κάντε την
δική σας έρευνα, μην ακούτε τυφλά ένα πρόσωπο χωρίς να πάρετε μια δεύτερη
γνώμη από άλλη πηγή. Αυτά από μένα και ότι άλλο θέλετε στην διάθεσή σας.

