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Decoupage kommer från det franska order decouper som betyder "klippa ut". Att använda sig av
decoupage-teknik för att dekorera föremål är både roligt och enkelt. Den som kan hålla i en pensel och hantera
en sax kan lära sig decoupage. I enkla drag går det ut på att man klipper ut ett motiv från papper och limmar
fast det på det föremål som man vill dekorera. Med rätt teknik ser motivet ut att vara målat direkt på föremålet.
Boken beskriver hur man gör när man dekorerar på trä, terrakotta, glas, porslin, tyg, plast och till med på
aluminium.
Man kan använda motiv från servetter, omslagspapper, bokmärken, broschyrer, tidningar, stickers och
musikhäften. Författaren håller kurser i decoupage, men hon brukar också delta på mässor och marknader och
sälja sina alster.
Collage (from the French: coller, 'to glue'; French pronunciation: ) is a technique of an art production,
primarily used in the visual arts, where the artwork is made. Stamtąd technika. Decoupage and Decopatch.
Decoupage—from the French word découper, meaning to cut out—is a craft or art form that entails pasting
cut-outs (typically paper. Découpage Artists Worldwide (DAW) is a growing International Non-Profit
Association, tracing its origin back via the National Guild of Découpeurs (NGD), which was.
Prints available for Anton. uk provides 3d Decoupage,Anton Pieke Prints,Peel Offs,Card Blanks,Decoupage
box frames,Card Making Supplies,Craft Supplies,Craft Supply,Decoupage. Decoupage and Decopatch. Since

1967, crafters have entrusted. Free Shipping on eligible items. From Our Lab Beacon at Work Why Choose
E645 Over. Decoupage to wspaniały sposób ozdabiania przedmiotów, polegający na naklejaniu na nich
papierowych wzorów. Este trabajo paso a paso es de hace unos años. co. Save on everyday low prices.
Decoupage and Decopatch. co. Huge paper tole supplier, 3d decoupage, papertole free cutting instructions,
paper tole tools, paper tole supplies wholesale and retail. Możemy nauczyć sie tego z książek lub z kursów
Huge paper tole supplier, 3d decoupage, papertole free cutting instructions, paper tole tools, paper tole
supplies wholesale and retail.
Decoupage or Découpage is the art of decorating an object by gluing colored paper cutouts onto it in
combination with special paint effects, gold leaf and other.

