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ubrousková technika

● Découpage lepidlo 902 ●
Art Gely ● aplikační špička
● motiv z ubrousku ● štětec ● 

Při dekorování skla pracujte 
pečlivě aby se lepidlo ne-
dostalo mimo motiv. 
Na čisté sklo naneste lepidlo, 
přiložte květ z ubrousku a 
ještě jednou přetřete. Art Gely 
nakreslete tenké linky 
do spirály, nechte uschnout.

Z ubrousku vystřihněte motiv. 
Látku podložte igelitem. V místě, 
kde bude ubrousek naneste lepi-
dlo. Lepidlo se musí vpít, látka by 
měla nasáknout. Přiložte ubrousek 
a uhlaďte štětcem. Na závěr 
přetřete ještě tenkou vrstvu 
lepidla a nechte dobře uschnout. 
Odstraňte igelit a látku zafi xujte 
žehlením.

● Textil médium 901- lepidlo k découpage na textil ● 
ubrousek ● štětec 

ještě jednou přetřete. Art Gely 
nakreslete tenké linky 
do spirály, nechte uschnout.

Květináče natřete akrylovou bar-
vou Hobby Acryl matt a nechte 
zaschnout. Découpage lepidlem 
902 nalepte motivy. Na závěr 
přetřete čirým akrylovým Décou-
page lakem. A to i vevnitř, 
včetně odtokové dírky.

Při dekorování skla pracujte 

Na čisté sklo naneste lepidlo, 

ještě jednou přetřete. Art Gely 

do spirály, nechte uschnout.
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         Krok za krokem

Při technice Découpage (čti dekupáž) se používá ke 
zdobení motiv natištěný na ubrousku (dvou nebo tří - 
vrstvém). Nůžkami vystřihnete motiv, odstraníte spodní 

dvě bílé vrstvy ubrousku a nalepíte pouze vrchní – 
potištěnou vrstvu. K lepení se používá lepidlo 
na découpage 902, ubrousek po nalepení splyne 
s podkladem a dokonale imituje kresbu. 
 
Materiály k découpage na pevné podklady 
např. malířské plátno, kartón, terakota, dřevo, keramika, 
kámen, kov, sklo, plasty (kromě PE), modelovací hmoty: 
● univerzální Découpage lepidlo 902 - Haftgrund  
● akrylové  barvy Hobby Acryl matt 

● popraskané efekty dosáhnete s lakem Krakelierlack 907
● na závěrečnou úpravu je určen
   Découpage čirý lak polomatný - Klarlack seidenmatt 
   nebo Découpage čirý lak lesklý - Klarlack glanzend
● plastických efektů- tzv. 3D découpage docílíte 
   s odlehčenou modelovací hmotou Plastic Art light 
● prostorový vzhled umocní 3D lak (kapky vody, lesk očí...)

● akrylové barvy Hobby Acryl matt bílá 120 a červené 
306, 312 ● Découpage lepidlo 902 ● závěrečný 
Découpage čirý lak ● štětce ● ubrousky

1 Natření podkladu: dřevo natřete mírně zře-
děnou bílou akrylovou barvou. Na suchý základ 
naneste růžovou. Odstín vznikne přidáním červe-
ných odstínů do bílé. Nechte uschnout.

2 Lepení ubrousku: z ubrousku vystříhněte nebo 
vytrhejte motivy růží. Na plochu, kde bude růžič-
ka natřete lepidlo, přitiskněte ubrousek a jemně 
uhlaďte štětcem. Naneste tenkou vrstvu lepidla i na 
ubrousek a nechte uschnout.

3 Závěrečné přelakování: Celou židli přetřete 
čirým akrylovým lakem jedním nebo více nátěry.
TIP: Akrylový lak jsme zatónovali červenou akrylovou 
barvou a přelakovali celou židli ve více vrstvách. 
Barevně se sladily ubrousky s podkladem a židle 
získala atraktivní červenou lazuru.

Akrylové barvy i lak jsou vodou ředitelné, 
po práci ruce i štětce umyjte vodou.

● Découpage lepidlo 902 ● barvy Hobby Acryl matt ● 
krakelovací tmel Reliéf ● štětce ● ubrousky
● Nerchau plátno 20x20 cm

Na  plátno naneste strukturovou krakovací pastu Reliéf a 
ihned začněte fénovat, vzniknou tak prasklinky. Na suchý 
podklad nalepte 
čtvrtinu ubrousku. 
Akrylovými barvami 
domalujte pozadí 
a natupujte 
přechod mezi 
ubrouskem. 

● Plastic Art Light ● Découpage lepidlo 902 ● ubrousek

K plastické jahodě 
potřebujeme 2 obrázky 
z ubrousku. Na nalepený 
ubrousek vytvarujte jahůdku 
z plastelíny a přilepte Découpage lepidlem. 
Navrch nalepte druhý obrázek.

Podklad natřete akrylovou 
barvou a nechte zaschnout.

Naneste silnější vrtvu krake-
lovacího laku, nechte dobře 
uschnout.

V jednom směru naneste bar-
vu Hobby Acryl matt, vzápětí 
se začnou tvořit trhlinky.

Z ubrousku vystřihněte motiv 
a pouze svrchní potištěnou 
vrstvu nalepte lepidlem, 
nakonec přetřete lepidlem.

Krok za krokem
● barvy Hobby Acryl matt 
● Krakelovací lak 907 ●
 Découpage lepidlo 902
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