Decoupage σε μπουκάλι
(Προσφορά της Μαίρης Παπαϊωάννου)
Αυτό το αρθράκι είναι γραμμένο από την Μαίρη Παπαϊωάννου η όποια για
όσες δεν την γνωρίζετε είναι ειδικός στο decoupage σε μπουκάλι. Μια βόλτα
από τις φωτογραφίες της θα σας πείσει! Την ευχαριστούμε θερμά!!!!!

1. Πρώτα το πλένουμε μέσα και έξω, το σκουπίζουμε καλά και το αφήνουμε
ανάποδα, να μην έχει καθόλου σταγόνες μέσα.
2. Περνάμε με ένα βαμβάκι ή πανί που έχουμε ρίξει οινόπνευμα, για να
φύγουν χνουδάκια, τριχούλες, σκόνη.
3. Περνάμε μια στρώση gesso και εάν το μπουκάλι είναι σκούρο και δεύτερη.
Καλό είναι να το περνάμε με σφουγγάρι να μην έχει πινελιές.
4. Αφού στεγνώσει, αν θέλουμε να στολίσουμε με χαρτοπετσέτα ή ριζόχαρτο,
πάντα το ακρυλικό μας θα είναι λευκό. Αν τώρα χρησιμοποιήσω χαρτί, τότε
μπορώ να βάψω με ό,τι χρώμα μου αρέσει, που να ταιριάζει βέβαια με τα
χρώματα του χαρτιού.
5. Κόβω το ριζόχαρτό μου ή την χαρτοπετσέτα πάντα (εγώ προσωπικά) με το
χέρι, γιατί οι ίνες με βοηθούν στην σκίαση αργότερα και επίσης
ενσωματώνεται καλύτερα με την επιφάνεια και το βάψιμό της.
Σε περίπτωση που το σχέδιό μας είναι ευθυγραμμισμένο (λωρίδες) τότε κόβω
με το ψαλίδι.
Τοποθετώ λοιπόν το σχέδιό μου και μετά με σφουγγαράκι αρχίζω να βάζω το
χρώμα που ταιριάζει, φροντίζοντας να είναι συνέχεια του χρώματος του
σχεδίου. Το σφουγγάρι μου πριν το ακουμπήσω στο μπουκάλι, το ταμπονάρω
σε χαρτί κουζίνας να φύγει το περιττό χρώμα.
6. Αφού στεγνώσει, εάν θέλω, κρακελάρω με κρακελέ 2 συστατικών, ή αν
έχω βάλει χαρτί, με του ενός συστατικού.
7. Τέλος εάν τα χρώματά μου είναι ασπριδερά, βερνικώνω με βερνίκι νερού.
Εάν είναι σκούρα με νεφτιού.
Πάντοτε βάφω με αστάρι και μετά ακρυλικό το καπάκι ή τον φελλό του και
αφού στεγνώσει στολίζω με κορδέλες, πετρούλες ή ό,τι άλλο μου αρέσει.!!!!

Μια από τις πολλές και πανέμορφες δημιουργίες της Μαίρης!
Ελπίζω να βοήθησα!!! Με λίγη υπομονή και πολλή φαντασία, θα αρχίσετε να
αγαπάτε πολύ τα άδεια μπουκαλάκια που θα πέφτουν στα χέρια σας!!!!!!!!!

