
Kwiatowy zeszytKwiatowy zeszytKwiatowy zeszytKwiatowy zeszyt    

(instrukcja wykonania- krok po kroku)  

Materiały 

Zeszyt z tekturową okładką 

Serwetka ryżowa z motywem kwiatowym 

Klej do serwetek (colla Velo) 

Klej tymczasowy do szablonów (colla per stencils) 

Country Style Cracklé  (preparat do spękań) 

Lakier ochronny (Vernice protettiva: gloss-błyszczący lub matt-matowy) 

Farby akrylowe Allegro: kremowa, biała, zielona, brązowa, cyklamenowa … 

Pędzle gąbkowe 

Pędzle  płaskie 

Podkład (Primer) 

 

 

1. Na całą powierzchnię zeszytu nakładamy jedną lub dwie warstwy podkładu białego  Primer , żeby 

przygotować podłoże pod dekorację i czekamy aż wyschnie. Używając farby akrylowej  i pędzla 

gąbkowego  malujemy całą powierzchnię zeszytu jednorodną warstwą jasnego koloru (białego, gdy 

motyw na serwetce ryżowej jest na białym tle lub kremowego, gdy motyw na serwetce jest na tle w 

kolorze kremowym). Pozostawiamy do wyschnięcia. 

2.  Wyrywamy wybrane motywy kwiatowe z serwetki ryżowej.  Komponujemy (na sucho) dekorację z 

wydartych fragmentów serwetki.  

3. W określonych miejscach zeszytu nakładamy ciemny kolor ( korespondujący z wiodącym kolorem 

wybranego motywu)  i pozostawiamy do wyschnięcia. Następnie pokrywamy, używając suchego i 

czystego pędzla , przeźroczystym preparatem Cracklé Country te fragmenty zeszytu, które 

pomalowaliśmy drugim, ciemnym  kolorem. Znowu czekamy aż preparat  wyschnie (w warunkach 

naturalnych ok. 1 godz. ; możemy także użyć suszarki, pamiętając jednak by suszyć z odległości ok. 50 

cm).  Całą powierzchnię zeszytu lub tylko miejsca, gdzie nałożyliśmy preparat Cracklé  pokrywamy 

(gąbką lub pędzlem) wcześniej wybraną, odpowiednio białą lub kremową farbą, zwracając uwagę, aby 

nie malować dwa razy w tym samym miejscu (by nie zamalować tworzących się pęknięć). Pęknięcia 

tworzą się z ruchem pędzla/gąbki, jeżeli nałożymy grubszą warstwę farby, pęknięcia będą szerokie, 

jeżeli cienką - drobniejsze. Czekamy aż cała powierzchnia wyschnie. 

4.  Przykładamy wybrane elementy serwetki ryżowej na powierzchnię zeszytu. Następnie używając 

płaskiego pędzla oraz kleju Velo, naklejamy serwetkę, dokładnie ją wygładzając i przeciągając pędzlem 

od środka w kierunku brzegów.  Niektóre elementy mogą nakładać się na siebie, tworząc w ten sposób 

kompozycję. Czekamy aż klej wyschnie. 

5.  Dekorację zeszytu możemy urozmaicić używając szablonu (Stencil). Spryskujemy szablon na odwrocie 

klejem tymczasowym, czekamy chwilę aż klej przeschnie i przykładamy szablon w wybranym miejscu 

na zeszycie. Przy pomocy małego pędzla gąbkowego i farby  ( w kolorze spękań) wypełniamy otwory 

szablonu, a następnie go odrywamy i czekamy aż farba wyschnie. 

6. Na koniec pokrywamy cały zeszyt warstwą lakieru ochronnego i pozostawiamy do wyschnięcia. 

Nakładając lakier używamy suchego pędzla. Możemy również zastosować lakier ochronny w sprayu. 

 

Dekorację zeszytu wykonano preparatami Stamperia, których wyłącznym dystrybutorem na Polskę jest firma 

„BOCIAN” Sp.j. Anny Boniszewskiej-Bocian i Tadeusza Bociana. 

Strony WWW: www.decoupage.com.pl, www.stamperia.com/pl/ 


