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 a je to vyrobte si

Dekorácie 
pomocou 
KRIEDOVÝCH 
FARIEB
Aj obyčajné sklené nádoby možno prerobiť 
na krásne doplnky do domácnosti. 

D
ekorácie sú dôle-
žitou súčasťou 
interiéru, ktoré ho 
premenia na sku-

točný domov, kde sa práve 
vďaka nim cítime príjemne. 
A ten pocit je ešte silnejší, ak 
sú vyrobené vlastnoručne.

NEOBÁVAJTE SA 
NEPORIADKU
Na jednoduchú premenu po-
hára, plechovky či vankúša sú 
ideálne kriedové farby. Vďaka 
dokonalej priľnavosti nevyža- P
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NAŠE TIPY

✓ Na získanie hladkého po-
vrchu pridajte do farby trochu 
vody.

✓ Ak chcete dať vyniknúť 
kresbe podkladu, zrieďte 
farbu s vodou ešte viac.

✓ Opotrebovaný vzhľad s vi-
diteľnými ťahmi štetca dosiah-
nete, ak necháte farbu pred 
maľovaním chvíľu otvorenú.

✓ Trvácnosť a ľahšiu údržbu 
náteru zabezpečíte nanese-
ním vosku. �

Kriedová farba Chalk Paint™ 
Paris grey, 1l/29,50 €

ODBORNÍK RADÍ
Ku kvalitnej farbe patrí dobrý štetec
„Na prácu si vyberte kvalitný štetec. Nie je 
nič frustrujúcejšie ako štetec, ktorý neustále 
zanecháva štetiny vo farbe a nesadne dobre 
do ruky či nenaberá dostatočné množstvo 
farby. Ideálne sú štetce z prírodných ma-
teriálov. Štetiny by mali byť mäkké, dlhé 
a dostatočne fl exibilné.“ 

Eva Kyselovičová, 
odborníčka na Chalk Paint™, www.navidieku.sk

ČO POTREBUJETE: 
sklenú nádobu, kriedové 
farby, štetec, fi xku, tavnú 
pištoľ s náplňou

dujú žiadne brúsenie povrchu, 
samozrejme, sú prípady, keď 
s pôvodným náterom treba 
niečo urobiť. Napríklad odstrá-
niť už olupujúci sa náter alebo 
ošúchať hrdzu, prípadne mier-
ne zdrsniť veľmi hladký povrch. 
Väčšinou však stačí povrch od-
mastiť a môžete rovno natierať. 

POVRCHY, NA KTORÉ 
MOŽNO POUŽIŤ 
KRIEDOVÉ FARBY: 
■ kov ■ drevo ■ drevotrieska 
■ plast ■ betón ■ textil ■ tehly

ZÁZRAK V PLECHOVKE
Tieto farby dávajú široký 
priestor pre fantáziu. Vyskúšať 
môžete viaceré metódy maľo-
vania, ako napríklad patinova-
nie, dry brushing, cracking… 
Navyše kriedové farby obsa-
hujú vysoký podiel farebných 
pigmentov a len malý obsah 
čiernej, čo zaručuje, že ich 
môžete navzájom veľmi dobre 
miešať a rozšíriť tak škálu fa-
rebných možností. Poteší aj to, 
že ich možno riediť vodou, sú 
teda ekologické a možno ich 
použiť na nábytok, podlahy 
i steny vnútri aj vonku. 

1 Na čistú sklenú nádobu 
si nakreslite fi xkou ľubo-

voľný motív.

2 Zohrejte tavnú pištoľ 
a pomocou náplne motív 

obkreslite. 

3 Po zaschnutí lepidla 
naneste štetcom na 

nádobu kriedovú farbu 
a nechajte ju vyschnúť.

4 Ak chcete dosiahnuť 
ošúchaný vzhľad, nádo-

bu jemne prebrúste.

Plochý štetec, 
Obi, 2,79 €


