
     

Τεχνική Εφαρμογής Χαρτοπετσέτας στο κουτί για χαρτοπετσέτα 

-Acrylic Primer σε όλη την επιφάνεια (δύο φορές) εκεί που θα τοποθετήσουμε 

την χαρτοπετσέτα και μια φορά εκεί που θα βάψουμε με τα ακρυλικά μας 

χρώματα. 

-Αφαιρούμε τα δύο (λευκά) φύλλα (της χαρτοπετσέτας) και αφήνουμε το τρίτο 

(σχέδιο) 

-Κόβουμε την χαρτοπετσέτα στα 4.  Κολλούμε ένα κομμάτι σε κάθε πλευρά 

με το Decoupage Varnish & Glue. Βάζουμε λίγη γόμα με το πινέλο μας για να 

το κολλήσουμε πάνω στην επιφάνεια του ξύλου και περνούμε από πάνω 

ακτινωτά αρκετή γόμα.  Όταν στεγνώσει κόβουμε τα κομμάτια που περισσεύουν με το γυαλόχαρτο.  

 

Τεχνική εφαρμογής Ριζόχαρτου με παλαίωση σε ξύλινο κουτί για τσάι 

-Acrylic Primer σε όλη την επιφάνεια (δύο φορές) εκεί που θα 

τοποθετήσουμε το ριζόχαρτο και μια φορά εκεί που θα βάψουμε. 

-Περνούμε το σκούρο χρώμα στην επιφάνεια μας και το περιμένουμε να 

στεγνώσει. Αμέσως μετά περνάμε το Vintage Effect και το αφήνουμε επίσης 

να στεγνώσει. Στη συνέχεια περνάμε από πάνω το ανοιχτό μας χρώμα και 

όταν στεγνώσει και αυτό, τρίβουμε την επιφάνεια μας με το γυαλόχαρτο για 

να μας δώσει την παλαιωμένη όψη. 

-Βάζουμε τη γόμα (Decoupage Varnish & Glue) στην επιφάνεια όπου θα 

εφαρμόσουμε το ριζόχαρτο, και αφού το τοποθετήσουμε, περνάμε ξανά με γόμα από πάνω από το 

ριζόχαρτο ακτινωτά. 

 

Τεχνική κρακελέ με εφαρμογή χαρτοπετσέτας σε κρεμμάστρα MDF 

-Acrylic Primer σε όλη την επιφάνεια δύο φορές. 

*Η χαρτοπετσέτα μας πρέπει να έχει αρκετό χρώμα άσπρο ή μπεζ για 

καλύτερο αποτέλεσμα* 

-Αρχικά περνούμε το σκούρο ακρυλικό χρώμα που θα χρησιμοποιήσουμε 

σαν βάση από κάτω και το αφήνουμε να στεγνώσει. Αφού στεγνώσει 

περνάμε με οριζόντιες κινήσεις το Crackle Medium χρησιμοποιώντας 

αρκετό υλικό και το αφήνουμε να στεγνώσει. Στη συνέχεια περνάμε το 

ανοικτόχρωμο ακρυλικό μας χρώμα (άσπρο, ivory, ή μπεζ) με κάθετες 

κινήσεις προς τα κάτω και αφήνουμε να επιδράσει το υγρό του κρακελέ και 

να μας κάνει το σπάσιμο.  

-Βγάζουμε τα δύο (λευκά) φύλλα (της χαρτοπετσέτας) και αφήνουμε το τρίτο (σχέδιο) και τοποθετούμε την 

χαρτοπετσέτα στην επιφάνεια μας με αρκετή γόμα. 

 

*Στο τέλος κάθε κατασκευής περνάμε ΠΑΝΤΑ τρείς τουλάχιστον στρώσεις το Matte Varnish για να 

προστατέψει τις δημιουργίες μας. 
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