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Za pomocą Kredowej Farby Colorit, 
w kolorze alabastrowym, wykańczamy krawędzie 
chustecznika.  

KROK 9:

LAWENDOWY
chustecznik

Na koniec zabezpieczamy powierzchnię 
decoupage i transferu Lakierem akrylowym 
szybkoschnącym Colorit - półmat. 

KROK 10:

Szlifujemy dolną część chustecznika, za pomocą 
papieru ściernego o granulacji ok 200-300.

KROK 11:

Malujemy dolną część chustecznika, 
Kredową farbą Colorit w kolorze alabastrowym. 
Pozostawiamy do wyschnięcia. 
Po upływie około 2 h, zabezpieczamy całą 
powierzchnię chustecznika, 
Lakierem akrylowym szybkoschnącym 
Colorit - półmat. 

KROK 12:

Potrzebne produkty:
1. Lakierobejca do drewna COLORIT - venge 
2. Kredowa farba COLORIT - perłowy
3. Lakierobejca metaliczna COLORIT - złoty brąz
4. Lakier akrylowy szybkoschnący COLORIT - półmat
5. Drewniana tacka
6. Papier ścierny o granulacji 200-300.
7. Pędzel do malowania, rękawiczki gumowe
 

TACKA
na poranną kawę
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Delikatnie szlifujemy powierzchnię tacki,
papierem ściernym o granulacji około 200/300.
Malujemy spód i boki tacki 
Lakierobejcą do drewna Colorit 
w kolorze venge.
Pozostawiamy do wyschnięcia
na około 2 h. 

KROK 1:

Oklejamy wnętrze tacki
taśmą malarską, aby go nie 
zabrudzić farbą oraz malujemy 
wewnętrzne boki 
Lakierobejcą do drewna Colorit 
w kolorze venge. 
Pozostawiamy do wyschnięcia 
na około 2 h.

KROK 2:

Po wyschnięciu Lakierobejcy, 
zabezpieczamy wewnętrzne boki 
tacki, taśmą malarską oraz malujemy 
wnętrze, Kredową farbą Colorit 
w kolorze perłowym. 

KROK 3:

Wybieramy i przygotowujemy grafiki
do metody transferu. Pokrywamy 
wydrukowaną w odbiciu lustrzanym grafikę, 
Lakierem akrylowym szybkoschnącym 
Colorit - półmat.

KROK 4:

TACKA
na poranną kawę

Do metody decoupage, wybieramy wzór chusteczki,
który najbardziej pasuje do naszego chustecznika.
W tym przypadku wybraliśmy wzór lawendy.

KROK 5:

LAWENDOWY
chustecznik

Wycinamy lawendowe kwiatki z chusteczki 
oraz za pomocą Lakieru akrylowego Colorit 
- półmat, przyklejamy je do boków chustecznika. 
Pozostawiamy do wyschnięcia na około 1h.

KROK 6:

Metodą transferu, przyklejamy grafikę 
w odbiciu lustrzanym do chustecznika. 
Pozostawiamy do wyschnięcia 
na około 1 h.

KROK 7:

Kiedy grafiki będą suche, moczymy je delikatnie wodą 
i za pomocą „rolowania” usuwamy górną warstwę papieru, 
pozostawiając wzór graficzny.

KROK 8:

Przyklejamy grafikę do  tacki
oraz pozostawiamy do wyschnięcia na około 1 h. 
Odklejamy też , 
wcześniej przyklejoną folię 
malarską. 

KROK 5:

Po wyschnięciu moczymy papier 
wodą oraz metodą „rolowania”
usuwamy górną część papieru, 
pozostawiając wyraźną grafikę.

KROK 6:

Na wewnętrzną powierzchnię tacki, 
metodą suchego pędzla nakładamy 
Lakierobejcę metaliczną Colorit, 
w kolorze złotego brązu.
Da nam ona ciekawy efekt postarzenia.

KROK 7:

Na koniec wewętrzną powierzchnię tacki, zabezpieczamy 
Lakierem akrylowym szybkoschnącym Colorit - półmatem.

KROK 8:

TACKA
na poranną kawę






