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Drapérie
● Malgel ● Nerchau Patina 
- měděná ● barvy Hobby Acryl 
matt: karmínově červená 
312, červená 317, černá 706 ● 
kousky látky ● štětec 

S Malgelem vytvořené drapé-
rie po vyschnutí zpevní
a drží tvar.  Dřevěný rámeček 
je natřen Nerchau Patinou, 
která nechá vyniknout kresbu 
dřeva. Látku namočte do 
vody, z rubu naneste naředěný 
Malgel s vodou (2:1) a nařaste 
na rámeček. Nechte uschnout 
při pokojové teplotě.
Na sololitovou destičku uvnitř 
rámečku také nalepte látku. 
Po uschnutí nakreslete květ 
akrylovými barvami 
zahuštěnými Malgelem.

Návrh, realizace, layout Lucie Faltýnková 
I/2007

Struktury
● Malgel ● Hobby Acryl matt: pastelově žlutá 203, 
lososově červená 303, oranžová 304 ● Magic 
Design: fi alová 931, stříbrná 934, zelená 935 ● 
štětce ● houbička ● ubrousky ● plátno 40 x 60cm

Struktura na pozadí koláže je vytvořená pomocí 
jedné vrstvy ubrousku a Malgelu. Plátno nejdříve 
natřete akrylovými barvami Hobby Acryl matt. 
Na suché plátno naneste silnější vrstvu naře-
děného Malgelu s vodou (2:1). Z vícevrstvého 
ubrousku oddělte vždy pouze 1 vrstvičku 
a tu pokládejte na plátno tak, že vytváříte různé 
záhyby a zlomy ubrousku. Nerovnosti vyniknou 
když suchou plochu přetřete akrylovými barvami 
Hobby Acryl mat nebo barvami s metalickým 
odleskem Magic Design.



 Barvy Nerchau. Od roku 1834.

www.nerchau-barvy.cz

Malgel

Koláž  Krok za krokem

Krok za krokem
● Malgel ● barvy Hobby Acryl matt: 
tyrkysově modrá 423, zelená 513, 
černá 706 ● Art gely blankytně 
modrý 232, kobaltově modrý 234, 
modrý 235 ● aplikační špička 
● štětec ● houbička ● špachtle 
● plátno 30 x 30 cm 

Akrylový malířský gel obzvláště vhodný pro lepení 
koláží a zvýraznění plasticity malby. 
● nanáší se štětcem, špachtlí
● obarvitelný akrylovými barvami Hobby Acry matt
● pro lepení těžkých předmětů použít Malgel neře-
   děný, pro lepení kartónu, lepenky naředit 2:1 
   s vodou a kartón nechat předem namočit ve vodě
● schnutí je úměrné síle vrstvy 2-24 hod. 
● po vyschnutí je transparentní, v silné vrstvě mírně
   mléčně zabarvený s polomatným leskem
● po zaschnutí je trvale pružný a odolný vodě
● lze využít i jako aditivum do akrylových barev pro
   zvýšení hustoty a brilantnosti barvy 
● možné kombinovat s Découpage technikou, 
    barvami Window Art, Hobby Acryl matt, Art gely...

● Malgel ● barvy Hobby Acryl matt: červená 
317, karmínově červená 312, blankytně modrá 
410, černá 706, měděná 806 ● špachtle 
● štětec ● houbička ● plátno 40 x 50 cm 

1 Na plátno natřete akrylové barvy Hobby 
Acryl matt. Nanášet je lze štětcem, zajímavých 
efektů dosáhnete kuchyňskou houbičkou.

2 Malgel nařeďte 2:1 a nalepte jím útržky 
tapet i látku. Vše předem namočte ve vodě. 
Látku při pokládání na plátno různě nařaste. 
Malgel látku ztuží a látka zůstane načechraná 
i po vyschnutí.

3 Střepy porcelánu, mince, korálky a ostatní 
přilepte menším množstvím neředěného 
Malgelu.

4 Do barvy Hobby Acryl matt přidejte Malgel. 
Tuto hustou hmotu naneste špachtlí.

1 Na plátno natřete akrylové barvy 
Hobby Acryl matt. Nanášet je můžete 
štětcem, nebo kuchyňskou houbičkou.

2  Malgel nařeďeným vodou 2:1 nalepte 
kousky pytloviny  předem namočené ve 
vodě. 

3 Štětcem natřete silnější vrstvu zředě-
ného Malgelu na plátno, přiložte nařasený 
igelit. Mušle a skleněné pecičky přilepte 
malým množstvím Malgelu.

4 Obrázek dotvořte  Art gely. Vlny 
naneste buď přímo z tuby, nebo pomocí 
aplikační špičky. Nechte schnout při poko-
jové teplotě 12 a více hodin. Když Art gely 
uschnou, ztratí mléčný nádech a stanou 
se transparentní ale ponechávají si svůj 
„gelový“ vzhled.


