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Τι είναι το DECOUPAGE

Το "decoupage", που σημαίνει "κόψιμο" στα γαλλικά, είναι μια μορφή τέχνης που
περιλαμβάνει την κοπή και την κόλληση εγκοπών χαρτιού σε μια ξύλινη, μεταλλική ή
γυάλινη επιφάνεια. Από τραπέζια, σεντούκια, κομοδίνα και κουφώματα κρεβατιού
μέχρι καλάθια αχρήστων, κουτιά καπέλων, αμπαζούρ και οθόνες – μπορείτε πρακτικά
να κάνετε decoupage τα πάντα!
Οι εγκοπές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία τους μπορούν να προέρχονται
από διάφορα έργα τέχνης, χαρτί περιτυλίγματος, περιοδικά ή κατασκευασμένο χαρτί
decoupage. Αφού τακτοποιηθούν τα χαρτιά, ο καλλιτέχνης τα κολλάει και εφαρμόζει
πολλές στρώσεις βερνικιού ή λάκας. Το αντικείμενο μπορεί να λειανθεί και να
γυαλιστεί για να δημιουργήσετε μια πιο ολοκληρωμένη εμφάνιση.
Τα αποτελέσματα αυτής της απλής μεθόδου κοπής και κόλλησης είναι φανταστικά.
Τα αντικείμενα φαίνονται σαν να έχουν βαφτεί επαγγελματικά.

Το ντεκουπάζ έχει μακρά ιστορία που έχει επηρεαστεί από διάφορες χώρες. Πολύ
πριν το decoupage κάνει το ντεμπούτο του στη Γαλλία, η τέχνη της κοπής χαρτιού
εξασκούνταν και τελειοποιούνταν σε όλο τον κόσμο.
Αν και δεν γνωρίζουμε ακριβώς πού εμφανίστηκε για πρώτη φορά το decoupage στην
ιστορία, είναι ασφαλές να πούμε ότι προήλθε από ανατολικούς πολιτισμούς και
μεταφέρθηκε στην Ευρώπη γύρω στον 17ο αιώνα.

Διακοσμήστε οποιοδήποτε αντικείμενο

03



Προετοιμασία

Βήμα πρώτο:Συναρμολογήστε το χαρτί ή το ύφασμα που πρόκειται να εφαρμόσετε στο
ντεκουπάζ σας. Επιλέξτε οτιδήποτε, αρκεί να είναι επίπεδο και ευέλικτο: χάρτες με μέρη που
αγαπάτε, εισιτήρια θεάτρου με συναισθηματική αξία ή ακόμα και τμήματα ενός αγαπημένου
παλιού φορέματος. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ψαλίδι ή μαχαίρι—το σκίσιμο είναι καλό
αλλά για να επιτύχετε μια απρόσκοπτη εμφάνιση, συνιστάται η κοπή. Το ίδιο ισχύει και για τη
στεγνή τοποθέτηση των εγκοπών για να προσδιορίσετε πού λειτουργούν καλύτερα στην
επιφάνεια του αντικειμένου.

Βήμα δεύτερο: Εάν το  αντικείμενο που πρόκειται να εργαστείτε είναι κάποιο έπιπλο φαιρέστε
εξαρτήματα από τα έπιπλά σας, εάν υπάρχουν.Τοποθετήστε τις βίδες σε μια πλαστική σακούλα
ή πλαστικό δοχείο και σημειώστε τη θέση από όπου τα αφαιρέσατε.

Προετοιμασία
Το πρώτο βήμα κάθε έργου decoupage είναι να προετοιμάσετε το αντικείμενο που σκοπεύετε να
μεταμορφώσετε. Επιδιορθώστε τυχόν ατέλειες της επιφάνειας—είτε γρατσουνιές, είτε καλόπιστες
τρύπες και, εάν ισχύει για το υλικό με το οποίο εργάζεστε, τρίψτε το αντικείμενο σε ένα λείο
φινίρισμα. Στη συνέχεια, καθαρίστε το καλά και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς.

 

04



05

Εφαρμογή
Με ένα πινέλο, απλώστε ένα λεπτό στρώμα κόλλας στο αντικείμενο που καλύπτετε. Στη
συνέχεια, τοποθετήστε το αρχικό κομμάτι χαρτιού πάνω στο αντικείμενο, και τεντώστε το
απαλά με τα δάχτυλά σας, για να αφαιρέσετε τυχόν ρυτίδες ή φυσαλίδες αέρα. Μόλις
τελειώσετε, εφαρμόστε μια άλλη λεπτή στρώση κόλλας ντεκουπάζ πάνω από το χαρτί και
μετά αφήστε και τα δύο στρώματα να στεγνώσουν εντελώς.  
Εάν το αντικείμενο που θέλετε να εφαρμόσετε το ντεκουπάζ σας θέλετε ή και πρέπει να το
βάψετε πριν, χρησιμοποιήστε ένα από τα ειδικά χρώματα για Decoupage βάσεως νερού. Η
σειρά αυτή περιλαμβάνει ακρυλικά χρώματα με βάση την κιμωλία και το νερό, μεταλλικά
χρώματα και ημιδιάφανες βαφές για ξύλινες επιφάνειες. 
Σε απορροφητικά υποστρώματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως υπόστρωμα ένα από τα
ειδικά αστάρια για Decoupage. 
Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από την κόλλα, πριν στεγνώσει, με ένα καθαρό και υγρό πανί.
Μη εφαρμόζετε την κόλλα  σε πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες. 
Εάν θέλετε να δώσετε μεγαλύτερες αντοχές στο έργο σας, χρησιμοποιήστε ως τελική
στρώση το άχρωμο βερνίκι νερού Decoupage Lack Clear. Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα
φινιρίσματα : Γυαλιστερό, Satin, Satin Eddshell, Mat.Velvet Mat & Flat Mat.
Διακοσμητικά εφέ όπως τρισδιάστατα εφέ, απομιμήσεις άμμου ή και χιονιού, μπορείτε να
δημιουργήσετε με τις ειδικές διακοσμητικές πάστες Decoupage. 
Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία σας με άφθονο νερό και αποθηκεύστε το δοχείο σε
δροσερό μέρος και μακριά  από παιδιά.



Οποιοδήποτε είδος χαρτιού θα λειτουργήσει, προφανώς, αλλά το λεπτό χαρτί είναι
καλό χαρτί και το πορώδες χαρτί είναι το καλύτερο. Εξαιρετικές εναλλακτικές
λύσεις: χαρτί εφημερίδων. λεπτό χαρτί, και μη βερνικωμένο χαρτί περιτυλίγματος.
Επιλογή πινέλου: Βρείτε κάποιο με ιδιαίτερα στιβαρές τρίχες. Χρειάζεστε κάτι που
να μπορεί να μετατοπίσει τη κόλλα με όσο το δυνατόν λιγότερες πινελιές.
Χρησιμοποιήστε μια υγρή βούρτσα για να περάσετε ένα λεπτό στρώμα κόλλας
πάνω από την επιφάνεια του αντικειμένου.
Ζαρώστε το χαρτί στο χέρι σας. Το τσαλάκωμα είναι σημαντικό γιατί θα
δημιουργήσει ρωγμές στο χαρτί για να βυθιστεί η κόλλα και αυτό θα αποτρέψει
τους σβόλους ή τις φυσαλίδες αέρα. Το τσαλακωμένο χαρτί στεγνώνει πολύ πιο
ομαλά στην επιφάνεια από το μη τσαλακωμένο χαρτί.
Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για να εξομαλύνετε το χαρτί στην επιφάνεια, όχι
τη βούρτσα. Τα δάχτυλά σας θα κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά για να το
εξομαλύνουν. Εάν μπορείτε να το βοηθήσετε, κρατήστε τις άκρες καθαρές/μη
κουρελιασμένες. Εάν δεν μπορείτε να αποφύγετε τις ακατάστατες άκρες,
χρησιμοποιήστε κάποιο άλλο χαρτί έμφασης για να κόψετε τις άκρες.
Αφού στεγνώσει η κόλλα, βγάλτε ξανά το βρεγμένο πινέλο σας και σκουπίστε. Αν
σας φαίνεται ραβδωτό το μοτίβο, αλείψτε το με νερό. Το νερό θα αραιωθεί στην
επιφάνεια και θα εξομαλύνει τα πράγματα.

Συμβουλές
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Προιόντα
Κόλλες για το Decoupage
Με τις κόλλες για decoupage οι δημιουργικοί και οι μικροί σχεδιαστές μπορούν να
κολλήσουν μοτίβα χαρτοπετσέτας, ριζόχαρτου, εφημερίδας επάνω σε ξύλινα
κουτιά, πήλινα αντικείμενα, χαρτοκιβώτια, κεραμικά, πέτρα, βάζα, μπουκάλια,
μεταλλικά αντικείμενα κ.α. Οι κόλλες decoupage lack είναι ιδανικές για να
δημιουργηθούν γρήγορα αναμνηστικά δώρα, διακοσμητικά χώρου και υψηλής 
 αισθητικής έργα τέχνης.  
Πάστες διαμόρφωσης και ειδικών εφέ
Η ακρυλική τέχνη σε νέα διάσταση. Με τις πάστες KARRON δημιουργούνται
τρισδιάστατα εφέ και οι συνθέσεις εικόνων σε καμβά αποκτούν ελκυστικό βάθος
εικόνας και μεγάλη εκφραστικότητα.  Οι πάστες διαμόρφωσης και αυτές των  
 ειδικών εφέ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτύχουν διάφορες υφές και
εφέ φόντου. Είναι με βάση το νερό και είναι ιδανικές για σχέδια με σπάτουλα της
παλέτας και για εφαρμογές πλούσιες σε υφή με το πινέλο.  
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Ακρυλικά χρώματα για το Decoupage
Ψάχνετε για ένα καθαρό ματ αποτέλεσμα; Τα ακρυλικά ματ χρώματα KARRON
προσθέτουν απλή κομψότητα σε κάθε διακοσμητικό έργο. Η έλξη τους έγκειται
στις απόλυτα ταιριαστές χρωματικές αποχρώσεις. Ζεστό γκρι γραφίτη, φιλικό
κίτρινο  ή βαθύ έλατο. Στεγνώνουν γρήγορα με ομοιόμορφη κάλυψη. Αποτελούν
την τέλεια επιλογή – ως αστάρι, για βάψιμο ή ως βάση για decoupage. Η
κρεμώδης σύσταση και η ευχάριστη μυρωδιά τους κάνουν την καρδιά κάθε
λάτρης του DIY να χτυπά πιο γρήγορα.
Ημιδιαφανείς βαφές για ξύλινα αντικείμενα
Αναζητάτε φυσική δύναμη χρώματος; Το ακατέργαστο φυσικό ξύλο και το
απορροφητικό μη επικαλυμμένο χαρτί DECOUPAGE αγαπούν αυτό το υλικό.
Διεισδύει για να δώσει μια ένταση χρώματος, χωρίς να καλύπτει το ζεστό κόκκο.
Αρμονικοί χρωματισμοί σε απαλό κίτρινο ήλιο, φρέσκο πράσινο μήλο ή
ονειρεμένο τριανταφυλλί μεταμορφώνουν καρέκλες, δίσκους ή μικρά σεντούκια
σε ελκυστικά καθημερινά αντικείμενα.  
 
 
Βερνίκια για το Decoupage
Θέλετε να προστατέψετε τα έργα σας;  Χρησιμοποιήστε τα  διαφανή και
αδιάβροχα βερνίκια KARRON.Mπορούν να εφαρμοστούν σε επιφάνειες που έχουν
ήδη στεγνώσει και πρέπει να σφραγιστούν με βιώσιμο τρόπο. Μπορούν να
εφαρμοστούν σε πολλά υπόβαθρα, είναι ανθεκτικά στην υγρασία και είναι
διαθέσιμα σε γυαλιστερά, ματ και μεταξένια εφέ.
Μεταλλικά χρώματα
Ψάχνετε για λαμπερά εφέ; Κόβουν την ανάσα.Τα ακρυλικά μεταλλικά χρώματα
KARRON γυαλίζουν ακόμα και στην αρχική τους κατάσταση και, όταν
εφαρμόζονται σε ακρυλικά ματ χρώματα ή σε χρώματα κιμωλίας, παρέχουν μια
πολυτέλεια για κάθε έργο DIY. Πολύτιμος χρυσός, φλογερός αστραφτερός χαλκός
ή αστραφτερή σαμπάνια – η μοναδική λάμψη διαμαντιού που βρίσκεται σε κάθε
χρωματική απόχρωση των ακρυλικών μεταλλικών χρωμάτων KARRON κάνει
κάθε διακοσμητικό έργο ανεκτίμητο. Το χρώμα αποκτά τη δραματική του λάμψη
όταν εφαρμόζεται γενναιόδωρα και συνδυάζεται με πλούσιο αποτέλεσμα: είτε σε
ανοιχτόχρωμο ξύλο είτε σε τραχύ αποξηραμένο πηλό.
.
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