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Decoupage 
on vanha tekniikka, tunnettu jo 1700-luvulla Italiassa, esineiden koristelemiseen 

kauniilla paperikuvilla ja kuvioilla. Sana découper on ranskaa ja 
tarkoittaa yksinkertaisesti leikkaamista. 

Paperikuvioilla voit koristella kaikenlaisia esineitä, mieluimmin käytetään hieman 
ohuempaa paperia joka on tarkoitettu juuri decoupagelle. Voit myös käyttää pape-

rilautasliinoja, scrapbookarkkeja, leikkuuarkkeja, lahjapaperia, riisipaperia, 
sanomalehtikuvia ja kiiltokuvia. Huomioi että mitä ohuempaa paperia käytät, 

sitä hienomman tuloksen saat. 
Leikkaa tai revi irti kuvio jota haluat käyttää ja kiinnitä se koristeltavaan pintaan 

sopivalla lakalla. Meillä Slöjd-Detaljerilla löytyy decoupagelakkaa kankaalle, 
posliinille, lasille, sinkille ja pellille, kivelle, puulle, pärekoreille, 

kynttilöille ja pahville. 
Jos halutaan luoda uusi yksityiskohta sisustukseen jostakin vanhasta, 

on hyvä valita tähän decoupage. Decoupage ja kierrätys kulkevat käsi kädessä, 
säilykepurkit, lasipurkit ja kenkälaatikot on vain yksi osa siitä mitä halutaan 

käyttää uudelleen ja koristella. Miksei ottaa käsittelyyn hieman isompia kohteita 
kuten huonekalujakin, lipastolle voidaan antaa uusi elämä, tai peilin kehys…..
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Puulle, pahville, terrakotalle, kipsille ja betonille  
Käytä decoupagelakkaa himmeä tai kirkas (4028-, 7706-, 3782-). Aloita leikkaamalla ku-
vio irti tai leikkaa paperi sopivan kokoiseksi mikäli haluat peittää esineen kokonaan. Levitä 
kerros lakkaa esineen päälle ja kerros lakkaa myös paperin takapuolelle. Aseta paperi 
lakatun pinnan päälle ja työstä kuivalla siveltimellä tai lastalla paperin päällä niin että se 
kiinnittyy kunnolla ilman ryppyjä ja ilmakuplia. Anna kuivua. Levitä lopuksi suojaava kerros 
lakkaa paperin päälle. 



Kankaalle
Käytä decoupagelakkaa tekstiili (4029-). Aloita leikkaamalla kuviosi. Tässä on tärkeää 
että ei käytetä liian paksua paperia. Mitä paksumpaa paperia käytät sitä jäykempi on 
lopputulos. Levitä kerros lakkaa koristeltavan pinnan päälle sekä paperin takapuolelle. 
Aseta paperi ja työstä kuivalla siveltimellä tai lastalla paperin päällä niin että se kiinnittyy 
kunnolla ilman ryppyjä ja ilmakuplia. Anna kuivua. Levitä suojaava kerros lakkaa paperin 
päälle. Anna kuivua 24 tuntia, tämän jälkeen loppukiinnitys tehdään silitysraudan avulla 
nurjalta puolelta n. 5 minuutin ajan. Kun olet tehnyt tämän, kestää kangas käsinpesua. 



Lasille, posliinille ja muoville 
Käytä decoupgelakkaa lasi (4027-, 3783-). Aloita leikkaamalla kuviosi. Käytä mieluimmin 
riisipaperia tai lautasliinoja, koska nämä ovat ohuimpia papereita. Levitä kerros lakkaa 
esineelle ja kerros lakkaa paperin takapuolelle. Aseta paperi ja työstä kuivalla siveltimellä 
tai lastalla paperin päällä niin että se kiinnittyy kunnolla ilman ryppyjä ja ilmakuplia. Katso 
että lakkaa ei pääse kuivumaan kuvion reunojen ulkopuolelle, pyyhi heti pois ylimääräinen 
lakka. Anna kuivua. Levitä suojaava kerros lakkaa paperin päälle. 



Kynttilälle
Käytä decoupagelakkaa kynttilä (0424-). Aloita leikkaamalla kuviosi tai leikkaa paperi 
sopivan kokoiseksi jos haluat peittää koko kynttilän. Levitä kerros lakkaa kynttilälle ja 
kerros lakkaa paperin takapuolelle. Aseta paperi kynttilälle ja työstä kuivalla siveltimellä 
tai lastalla paperin päällä niin että se kiinnittyy kunnolla ilman ryppyjä ja ilmakuplia. Anna 
kuivua. Aseta suojaava kerros lakkaa paperin päälle. Lakasta tulee silkinhimmeä ja palo-
varma kuivuttuaan. 



Mixed media-taulu
Kiinnitä taustapaperi decoupagelakan avulla. Jatka taustan koristelemista akryylivärillä, 
leimasinkuvioilla, sabloonamaalauksella, liiduilla, kynillä ym. Leikkaa tytön osat scrapboo-
kingpaperista ja kiinnitä tauluun decoupagelakalla. Jatka tytön koristelemista leimasimilla, 
värillä, kynillä ja ääriviivakynällä. Voit mielellään värittää tytölle varjon antamaan lisää 
syvyyttä. 


