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Decoupage 
er en gammel teknikk, kjent siden 1700-tallet i Italia, til dekorering av gjenstander 

med vakre papirbilder og motiver. Ordet découper er 
fransk og betyr helt enkelt å klippe ut.

Du kan dekorere alt mulig med papirmotiver, helst med tynt papir beregnet for 
decoupage. Du kan også bruke papirservetter, scrapbookark, 

klippark, gavepapir, rispapir, avisutklipp og bokmerker. 
Husk at jo tynnere papiret er, desto finere blir resultatet.

Klipp eller riv ut motivet som du vil bruke og plasser det på underlaget med lakk 
beregnet til formålet. På Sløyd-Detaljer har vi decoupagelakk for stoff, porselen, 

glass, zink og plåt, stein, tre, sponkurver, lys og kartong.
Dersom man vil pusse opp en gammel gjenstand, er decoupage 

måten å gjøre det på. Decoupage og recycling går hånd i hånd, hermetikkbokser, 
glasskrukker og skokartonger er bare en liten del av alt man kan ”freshe opp”. 

Eller hvorfor ikke gå i gang med litt større ting som f.eks møbler. 
En kommode kan få nytt liv eller f.eks en speilramme…
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På tre, kartong, terracotta, gips og betong
Bruk decoupagelakk matt eller blank (4028-, 7706-, 3782-). Start med å klippe ut motivet 
eller klipp papir i riktig størrelse dersom du skal dekke til hele gjenstanden. Stryk på et lag 
lakk på gjenstanden og et lag på baksiden av decoupagepapiret. Legg papiret på, jobb 
med en tørr pensel eller en skrape på papiret slik at det limes uten skrukker eller bobler. 
La det tørke. Smør et beskyttende lag lakk på papiret.



På stoff
Bruk decoupagelakk tekstil (4029-). Start med å klippe ut motivet. Det er viktig å 
ikke jobbe med for tykt papir. Jo tykkere papir du bruker, jo stivere blir resultatet. 
Stryk på et lag lakk på gjenstanden og et lag på papirets bakside. Legg papiret på, 
jobb med en tørr pensel eller en skrape på papiret slik at det limes uten skrukker 
eller bobler. La det tørke. Smør et beskyttende lag lakk på papiret. La det tørke i 
24 timer, for deretter å strykfiksere baksiden i 5 minutter. Når du har gjort dette kan 
produktet vaskes for hånd.



På glass, porselen og plast
Bruk decoupagelakk glass (4027-, 3783-). Start med å klippe ut motivet. Bruk tynt 
papir, helst rispapir eller servetter. Stryk på et lag med lakk på gjenstanden og 
et lag på baksiden av papiret. Legg papiret på, jobb med en tørr pensel eller en 
skrape på papiret slik at det limes uten skrukker eller bobler. Pass på at lakken 
ikke tørker utenfor kanten på motivet, fjern overflødig lakk. La det tørke. Legg et 
beskyttende lag lakk på papiret.



På stearinlys
Bruk decoupagelakk lys (0424-). Start med å klippe ut motivet eller klipp papiret 
i riktig størrelse dersom du skal dekke hele lyset. Stryk på et lag lakk på lyset og 
et lag på baksiden av papiret. Legg papiret på, jobb med en tørr pensel eller en 
skrape på papiret slik at det limes uten skrukker eller bobler. La det tørke. Legg 
et beskyttende lag lakk på papiret. Lakken blir fløyelsmatt og brannsikker etter 
tørking.



Mixed media-bilde
Sett bakgrunnspapiret på plass med decoupagelakk. Fortsett å dekorere bakgrun-
nen med akrylmaling, stempeltrykk, schablonmaling, kritt, blyanter m.m. Klipp ut 
deler til jenta i scrapbookpapir og monter delene sammen med decoupagelakk. 
Fortsett å dekorere jenta med stempler, maling, fargeblyanter og konturpenn. Legg 
gjerne på skygge for å forsterke dybdefølelsen ytterligere.


