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STIFFY - KANKAANKOVETIN

Syksy 2003

Stiffy on vesiliukoinen väritön aine, jolla voi kovettaa kaikenlaisia kankaita. Voit tehdä kangassuikaleista
rusetteja, kovettaa lapsen nutun muistoksi seinälle tai pitsejä, ristipistotöitä jne.
Stiffy laitetaan kankaaseen siveltimellä, sormin tai kastelemalla kangas aineeseen. Purista liika aine pois,
niin että kangas on kostea, muttei tippuvan märkä. Muotoile kangas ja anna kuivua. Saatat tarvita kostean
kankaan alle lisätukia, jotta kangas pitää halutun muodon.
Sekoita ennen käyttöä. Pese työvälineet käytön jälkeen vedellä.
Esim. pienen kangaskassin kovettaminen:
Tapa 1.
Sekoita kankaankovettimeen hieman askartelumaalia ja kastele kassi seoksessa. Peitä ylösalaisin
käännetty kukkaruukku muovilla ja muotoile kassi ryppyiseksi sen päällä. Anna kuivua ja laita kassiin
kuivakukkia yms
Tapa 2
Kastele kassi kankaankovettimessa. Muotoile kuten edellä. Anna kuivua ja maalaa askartelumaalilla. Älä
ohenna maalia, ettei kassi kastu ja veltostu.
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