Vintage truhlík
Budete potřebovat: starou plechovou formu na pečení •
• drátěný kartáč, smirkový papír, popř. přípravek na odstraňování koroze (je-li potřeba) •
• barvy na kovy (zde bílá a šedá) • štětce • obyčejnou tužku • houbičku na nádobí •
• tavicí pistoli • bezbarvý lak • libovolné krajky a provázky • skleničky (zde od přesnídávky) •

1.

Formu nejdříve mechanicky očistíme,
odmastíme, důkladně ji zbavíme veškerých
nečistot a případné koroze. Místa, na
kterých se objevila rez, pak natřeme
odrezovačem (podle návodu výrobce)
a necháme působit. Po zaschnutí se na
povrchu vytvoří vrstvička, která bude
chránit povrch plechového předmětu před
další korozí. Pak formu natřeme základní
antikorozní barvou a necháme zaschnout.

2.

Následně povrch natřeme dvakrát na bílo
a opět počkáme, až barva zaschne.

1.

2.
3.

Obyčejnou tužkou předkreslíme na nádobu
libovolné motivy, zde vlnky.

3.
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4.

Aby motivy vypadaly plasticky, hmotou
z dobře nahřáté tavicí pistole pak jejich
vybrané části obtáhneme. Pracujeme
velmi rychle a dáváme přitom pozor, aby
hmota nestekla – proto držíme nádobu ve
vodorovné poloze.

5.

Na houbičku naneseme štětcem šedou
barvu a dobře ji do houbičky zatlačíme.

6.
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Tou pak obarvíme vytvořené motivy
z hmoty. Houbičku přimačkáváme pouze
tak, aby se zcela obarvila vystouplá místa
a na níže položených se vytvořila jemná
patina.
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4.

5.

6.

7.

Na zbylých částech formy vytvoříme
houbičkou také patinu. Formu důkladně
dvakrát nalakujeme.

9.
8.

Ze skleniček sloupneme reklamní etikety
a dobře je umyjeme.

10.
9.

Potom kolem jejich horních okrajů
uvážeme krajky a provázky. A pak už zbývá
pouze nalít do nich vodu a vložit řezané
květiny.

11.

A možná přijde vhod i dobrá rada...
V případě jejich využití na květiny zasazené
v hlíně je používejte pouze jako druhý obal
na květináč. V žádném případě v nich nesmí
zůstat stát přebytečná voda z rostlin – nový
nátěr by se brzy poničil a rez by prolezla skrz
barvu, jež by následně začala praskat
a loupat se.
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Staronové pokličky
Budete potřebovat: pokličky • odrezovač a smirkový papír (je-li potřeba) • štětce •
• antikorozní barvu • akrylové barvy na kov • obyčejnou tužku • bezbarvý lak •
• oboustranné lepicí pásky • malé skleničky na míchání barev •

1.

2.

Pokličky omyjeme a osušíme. Případná
rezavá místa mechanicky odstraníme
smirkovým papírem a natřeme
odrezovačem dle návodu výrobce.
Na povrchu se vytvoří vrstvička,
která bude chránit napadená místa
před další korozí.

Potom natřeme pokličky základní
antikorozní barvou a necháme zaschnout.
To je velmi důležité, protože časem by se
na povrchu utvořily rezavé tečky, které by
prostoupily finálním vrchním nátěrem.

1.

2.
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3.

3.

Pokličky natřeme – každou jiným odstínem
barvy. Necháme zaschnout a postup
zopakujeme podle potřeby i dvakrát. Barvy
můžeme nanášet houbičkou nebo štětcem.

4.

Obyčejnou tužkou vyznačíme na
pokličkách tečky – místa, kde budou
později puntíky, srdíčka či jiné motivy
podle vlastní fantazie.

4.
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5.

5.

6.

Obrácenou stranou tenkého štětce
namalujeme požadované zdobení –
v našem případě větší i drobnější puntíky
a tečky nebo srdíčka. Necháme rovněž
zaschnout. Pak je dvakrát nalakujeme,
protože tím se stanou odolnější vůči
poškození i prachu.

6.

Pokličky připevníme na požadované
místo – zde na dřevěné dveře. Nemusíme
přitom do dveří tlouct hřebíky a ničit
je. Stačí pouze na zadní stranu pokliček
přilepit oboustrannou lepicí pásku, která
hřebíky plně vynahradí.
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