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Decoupage – Sådan gør man …  
(når man arbejder med Schjerning Farvers Decoupage produkter) 
 
Decoupage – også kaldet servietteknik, om end man kan bruge andre objekter 
end servietter – stammer helt tilbage fra 1700-tallet. Dengang anvendte man 
dog bestemt langt farligere produkter end man gør i dag. Schjerning har 
fremstillet A-mærkede og helt ufarlige og allergivenlige produkter, som selv 
småbørn kan arbejde med. Teknikken er enkel og let at lære, selv om det 
færdige resultat ser ud som et stort og svært stykke arbejde. 
 
Decoupage kan snart sagt anvendes på alt – det er i hvert fald tæt på. En af de 
helt unikke evner indenfor Decoupage er, at genbrugstanken får nyt liv. Når 
først du er bidt af Decoupage-teknikken, tænker du dig om flere gange, inden 
du smider noget ud. Konservesglas, plastikemballage, cigarkasser og sågar 
cigaretetuier kan blive fantastisk smukke. Eller find en sten på stranden, hent 
ting fra naturen og forevig dem.  
 
I langt de fleste tilfælde er teknikken som følger: 
Udvælg først hvad du ønsker at decoupere med. Her kan vælges mellem mange 
forsk. objekter. F.eks. servietter, glansbilleder, gavepapir, udskrifter, Window 
Color motiver, stof eller andet ikke for tykt materiale. Servietten er det 
tyndeste og mest taknemmelige materiale at arbejde med. 
 
Hvis det objekt du ønsker at forskønne ikke har en særlig køn overflade eller 
baggrundsfarve, skal du starte med at male objektet med enten ES Acryl eller 
ES Uniq farverne. Hvis du har valgt at decoupere med en serviet, skal du vælge 
en af de lyse farver. Servietten er så tynd, at baggrundsfarven kan risikere at 
overtage motivet du sætter på. Mal objektet det antal gange der er nødvendigt 
for at dække ordentligt. 
Når du påfører farven kan du også vælge mellem forskellige teknikker. Du kan 
f.eks. vælge mellem at påføre farven med en pensel eller en svamp eller såkaldt 
duppe-pensel. Er det et meget glat objekt du vil lave (f.eks. glas) er 
duppemetoden den bedste. Brug evt. føntørrer for at fremskynde 
tørringsprocessen (ca. 1 min).  
Når objektet har fået farve nok og er helt tørt, er det tid til at påsætte det 
valgte emne. Lad os tage udgangspunkt i servietten. 
 

Du skal kun bruge det øverste lag af servietten. Du kan enten klippe eller rive 
servietmotivet ud. Hvis du vælger rive-metoden, får du en meget blød overgang, 
som kan forsvinde helt ind i baggrundsfarven, hvis baggrundsfarven passer godt 
sammen med baggrunden på servietten.  
 
Påfør objektet et jævnt tyndt lag Decoupage lim/lak. Vent ikke længe inden du 
sætter motivet på objektet. Limen tørrer hurtigt. Glat motivet ud fra midten 
med forsigtige bevægelser. Tag godt med lim/lak på penslen og stryg nu limen 
over hele motivet, indtil det forekommer jævnt og nærmest i et med objektet.  
 
Når limen er helt tørt kan objektet evt. lakeres. Som regel kun nødvendigt for 
ting der skal kunne holde til afvaskning. Du kan vælge mellem klarlak eller 
glitter lakker. Hvis du vælger glitterlak, skal du kun bruge denne lak én gang. 
Afslut med klarlak det antal gange du syntes, alt efter hvilket objekt du har 
anvendt til at Decoupere med og alt efter hvad objektet skal kunne holde til 
bagefter.  
 
Har du brugt glansbilleder skal der lakeres flere gange, for at gøre objektet 
jævnt, da glansbilledet er højere end servietten. 
 
Skal objektet kunne holde til opvaskemaskinen bør du give mindst 3 lag lak. Det 
anbefales dog at du i stedet anvender Glas lim/lakken, som skal fikseres i ovnen, 
inden tingen tages i brug.  
 
Man kan også lave Decoupage på tekstiler. 
 
Hvis du vil anvende Decoupage teknikken på en T-shirt, kan følgende metode 
anvendes: 
Hvis objektet er dobbelt skal du lægge bagepapir imellem, så du ikke limer 
f.eks. en for- og en bagside sammen. Stryg først området motivet skal dække (+ 
ca. ½ cm) med Decoupage Stof lim/lak. Påsæt det ønskede motiv. Herefter gives 
igen Stof Lim/lak. Efter 24 timers tørretid skal emnet fixeres ved strygning. 
Det er stoffet der bestemmer hvor varmt strygejernet skal være. Brug 
bagepapir for at beskytte strygejern og bræt.  
 
Det er meget vigtigt at lim/lakken er arbejdet godt ind i servietten og 
tekstilet. Er det gjort rigtigt, kan objektet vaskes i vaskemaskine ved 40 
grader og med vrangen ud. Brug aldrig tombler.  


