Taiteile oma matkamuistosi!
1. Kuvansiirto liimalla
Tähän tarvitset:
-

haluamasi pohjamateriaalin (esim. kartonki, kangas tai paperi)

-

värikyniä tai maaleja (esim. puuvärikynät, akryylivärit tai peitevärit)

-

mustavalkokuvia (esim. tulosteita tai kuvia mainoksista)

-

Erikeeper-yleisliimaa

-

hiustenkuivaajan

-

ruokaöljyä

-

pensselin

-

talouspaperia

Työvaiheet:
1. Valitse pohjamateriaali
Pohjamateriaali kuvansiirrolle voi olla tukeva kartonki, paperi, vaneri, kangas, sileä kivi jne. Tee
rohkeasti kokeiluja eri pohjamateriaaleille.
2. Maalaa tai väritä pohja
Voit maalata/värittää valitsemasi pohjan puuvärikynillä, peiteväreillä, akryyliväreillä jne. riippuen
valitusta pohjamateriaalista.
3. Liimaa pohjan päälle haluamasi kuva
Valitse mustavalkokuvia aikakauslehdistä, mainoksista tai poistokirjoista. Voit myös käyttää
mustavalkoisia lasertulosteita. Levitä pensselillä valitun kuvan kuvapuolelle
Erikeeper-yleisliimaa. Älä päästä liimaa kuitenkaan paperin nurjalle puolelle. Painele liimattu
kuva huolellisen tiiviisti pohjaan kiinni.
4. Jätä teoksesi kuivumaan vuorokaudeksi
5. Hierrä kuva esiin hellävaraisesti
Hyvin nukutun yön jälkeen ota teos esiin. Kostuta kevyesti liimatun kuvan taustapuoli ja hierrä
sitä sormenpäillä hellästi. Liimatun kuvan taustapaperi hiertyy pois ja kuva alkaa vähitellen
näkyä.

6. Kuivaa kuva
Kuivaa kuva hiustenkuivaajalla ja huomaat, että kuva harmaantuu kuivuessaan.
7. Öljyä kuva ruokaöljyllä
Ota pensseli ja hiukan ruokaöljyä ja sivele sitä liimattuun kuvapintaan. Lopuksi kuivaa öljytty
alue talouspaperilla.
8. Viimeistele teoksesi
Voit halutessasi viimeistellä teoksesi maalaten tai värittäen.

2. Kuvansiirto teipillä
Tähän tarvitset:
-

kuvia (esim. aikakauslehdistä tai mainoksista)

-

läpinäkyvää pakkausteippiä

-

hiustenkuivaajan

-

ruokaöljyä

-

pensselin

-

talouspaperia

-

haluamasi pohjamateriaalin valmiille teippisiirrolle (esim. vanha lautanen tai lasipurkki)

Työvaiheet:
1. Valitse kuvia
Leikkaa kuvia aikakauslehdistä, mainoksista, sarjakuvalehdistä, poistokirjoista tai käytä omia
lasertulosteita.
2. Teippaa kuva
Teippaa valitsemasi kuvan kuvapuoli läpinäkyvällä pakkausteipillä niin, että teippi menee vähän
päällekkäin reunoistaan.
3. Irrota teipattu kuva pöytäpinnasta ja käännä se toisinpäin
4. Hierrä taustapaperi irti hellävaraisesti
Kostuta teipatun kuvan tausta kevyesti vedellä ja hierrä hellästi. Taustapaperi hiertyy vähitellen
pois. Varo hiertämästä liikaa.

5. Kuivaa kuva
Kuivaa hierretty kuvapinta hiustenkuivaajalla ja huomaat, että se vaalenee, koska teippipintaan
jäi vielä paperikuitua.
6. Öljyä kuva ruokaöljyllä
Ota hiukan ruokaöljyä ja pensselöi kuvapinta sillä niin se kirkastuu. Kuivaa öljytty pinta
talouspaperilla.
7. Kiinnitä teippisiirto haluamaasi pohjaan kiinni
Voit kiinnittää teippikuvansiirtosi kekseliäästi vaikka vanhaan lautaseen, ikkunaan,
lasipurkkeihin jne.

