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Ved at benytte disse printede billeder, kan du lave sommerfugle billeder i decoupage.
Materialer:
•
Lille skarp saks
•
Hobby kniv
•
Pincet
•
Lim
•
3mm x 3mm stykker Balsa træ
•
Stykker af tyndt plast (fx gennemsigtigt låg, fra kageæske fra bageren)
•
4mm bredt stykke finèr til afslutning som du ønsker det
•
Akryl maling
Instruktion
1.

Print denne side ud. Der skal bruges en god print kvalitet opsætning, men print på normalt printer
papir

2.

Klip rundt om kanterne af det ene par sommerfugle billeder. De 2 billeder skal skilles ad.

3.

De enkelte sommerfugle på det andet par billeder klippes ud hver for sig, også de sommerfugle der
er helt ude ved kanterne og som der kun ses dele af.

4.

De udklippede sommerfugle foldes nu på midten og der påføres lim på denne fold (fold på bagsiden
af den enkelte sommerfugl).

5.

Disse udklippede sommerfugle limes nu på deres ”modpart, på de 2 første billeder. Fortsæt til alle
sommerfugle er limet på.

6.

Stykker af Balsatræ på 3mm x 3mm sættes nu på sommerfugle billedernes sider/kanter som ramme.
Det er ikke nødvendigt at slibe kanterne, da disse vil blive skjult.

7.

Skær et stykke af den tynde plast. Stykket skal ”passe” / ”dække” over hele rammen af Balsa træet,
der skal dog være 1mm mellemrum, rundt langs kanterne. Lim det på.

8.

du skal nu bruge finèr stykker på 4mm til at lave endnu en ramme, lim det fast ovenpå den tynde
plast. Slib hjørnerne. Dette gøres lettest ved at bruge en skarp saks.

9.

Med Akryl malingen mikses en brun nuance, der matcher finèren og mal så dekanter af Balsa træet,
som kan ses. Lad det tørre.

10. Læn dig tilbage og nyd dine nye, færdige decoupage sommerfugle billeder.

