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Dísztárgyak készítése decoupage technikával (kis ékszeres dobozka) 
Dekupázs kellékek: 

 alap (egy natúr fa, karton vagy üveg tárgy) 
 szalvéta 
 dekupázs ragasztólakk 
 egy világos színű matt akrilfesték (elsőnek a fehér tökéletesen megteszi) 
 lapos, szintetikus ecset 
 szivacs ecset 
 vizesbázisú lakk 

 
1. Mivel a karton sima felületű, nincs szükség különösebb előkészítésre. Egyből festheted. 
szivacsecsetet használj, vékony rétegben kend a matt akrilfestéket, lehetőleg egy irányba húzva a 
szivacsot.  
Két rétegben fesd, megvárva, míg teljesen megszárad az első réteg. Nagyon fontos, hogy 
megszáradjon, mivel a festék vizes bázisú, a karton nyelni fogja a festéket. Ha erre hamar ráhúzod a 
második réteget, fennáll a veszélye, hogy felhólyagosodik, vagy felválik a következő lépések során. 
Akkor viszont menthetetlen. Nem lenne szerencsés ugye, ha mondjuk épp a befejező lakkozásnál 
történne meg. 
 
2. Amíg szárad, szépen kitépkeded a szalvétából a kiválasztott mintát. Most egy világos hátterű 
szalvétát válassz, mert csak ragasztunk. Nem tüntetjük el a szélét sem festéssel sem mással. 
 
3. A szalvétát 3 rétegre bontsd. Nem használjuk, csak a legfelső mintás réteget. 
 
4. Most következik a ragasztás. Ilyen kicsi mintánál ecsettel ragasztok, nagyobb mintánál vagy egy 
egész felületnél más technikát alkalmazok. De most csak szokjuk az ecsetet, ragasztót. Megnézzük 
hogyan viselkedik a szalvéta. Gyakorolunk, tanulunk. 
Tehát a szalvétát elhelyezed oda, ahová ragasztani szeretnéd, majd felveszel a ragasztóból a lapos 
ecsetre valamennyit. Nem túl sokat, de eleget. Majd a dekupázs szalvéta közepétől indulva kifelé 
húzod az ecsetet. Szépen körben haladsz. Nem kell úgy nyomni, mint süket a csengőt, de azért ne is 
csak simogasd. Rá fogsz érezni kb. az ezredik után:). Addig meg egy-két ránc belefér.  
Ha végeztél a művelettel, mosd ki az ecsetet langyos vízben. Még kelleni fog. 
 
5. Miután tökéletesen megszáradt, lelakkozhatod. A lapos ecsettel kend szépen, minimum két 
rétegben. A száradás türelmes kivárása itt is nagyon fontos.  
A második rétegre még a lakk száradása előtt lehet nyomatni egy masnit dísznek. Szerintem ennyi 
bőven elég. De tetszőlegesen díszítheted tovább, ahogy kedved tartja.  
De ne feledd: a kevesebb néha több! 
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Kész ékszerdoboz  

 


