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Simply Screen – kankaanpainanta
Katso ohjevideot ym. osoitteesta www.simplyscreenonline.com
Sarjaan kuuluu:
* Pakkaus, jossa on valmis painoseula ja värinlevityslasta. Painoseulaa voi käyttää kymmeniä kertoja.
* 59 ml:n väripullot. Vesiliukoisia värejä, joita voi sekoittaa keskenään. Väri on erittäin hienojakoista ja imeytyy
hyvin kankaan pintaan jättämättä jäykkää kalvoa. Pullon sisältö riittää yli 20 käyttökertaan.
* Pakkaus, jossa on 6 eriväristä foliota ja silityspaperi
* Kimallejauhelajitelmia
* Liima foliota ja kimallejauhetta varten
Toimii parhaiten kankailla, joissa on suhteellisen tiivis ja sileä pinta, kuten T-paidat, tyynyliinat, farkut jne.
Materiaali voi olla puuvillaa tai puuvillasekoitetta. Tekstiilit pitää esipestä ilman huuhteluainetta.
Painetut tekstiilit pestään hienopesussa nurinpäin tai pesupussissa.
Ensimmäinen pesu voidaan suorittaa 3 vuorokauden kuluttua työn valmistumisesta.
Muita käyttökohteita: kartonki, paperi, puu, lampunvarjostin, taulupohja ( kanvas ) jne.

Perusmenetelmä:
Laita T-paidan sisään seulapakkauksen pahvi tai kiinnitä väritettäväksi tarkoitettu kangaspala pahviin maalarinteipillä.
Irrota painoseulan suojapaperi ja asettele seula sileäksi kankaalle..
Puserra paksuhko viiva väriä seulan yläreunaan heti kuvion yläpuolelle. Älä laita väriä kuitenkaan kovin paljon, koska
voit tarvittaessa lisätä väriä. Pidä toisella kädellä kiinni seulan yläreunasta ja vedä väri napakasti lastalla seulan yli 45
asteen kulmassa. Varo, ettei väri mene seulan alareunan ylitse. Laita ylimääräinen väri takaisin pulloon.
Voit käyttää väriä useana rinnakkaisena raitana monivärisen tuloksen saamiseksi.
Voit myös värittää ilman lastaa. Penslaa seulan päältä tekokuitusiveltimellä, jos haluat runsaasti sävyjä kuvan eri osiin.
Irrota seula vetämällä yläreunasta, pese heti kylmällä vedellä tiskiharjalla, ettei seula tukkeennu ja kuivaa
kangastilkulla tai ripusta seula yläreunastaan kuivumaan esim. kaapinoven alaosaan. Laita kuivunut seula sileästi
takaisin taustapaperille.
Anna työn kuivua 24 tuntia. Laita kuvion päälle silitys- tai leivinpaperi ja silitä kankaalle sopivalla lämmöllä 30 sekuntia
kutakin silitysaluetta kohti.

Foliopainanta:
Asettele seula kuten yllä. Puserra paksuhko viiva Simply Screen – liimaa seulan yläreunaan heti kuvion yläpuolelle.
Pidä toisella kädellä kiinni seulan yläreunasta ja vedä liima lastalla seulan yli 45 asteen kulmassa. Älä paina lastalla
kovin raskaasti, sillä liimaa saa jäädä seulan päälle paksuhko kerros.
Anna kuivua 30 sekuntia. Levitä liimaa uudelleen ja anna taas kuivua 30 sekuntia. Odota 3 minuuttia.
Irrota seula vetämällä yläreunasta, pese heti kylmällä vedellä tiskiharjalla, ettei seula tukkeennu ja kuivaa
kangastilkulla tai ripusta seula yläreunastaan kuivumaan esim. kaapinoven alaosaan. Laita kuivunut seula sileästi
takaisin taustapaperille.
Anna liiman kuivua noin 3 tuntia, jonka aikana liima muuttuu kirkkaaksi ja nahkeaksi.
Aseta folio liiman päälle kiiltävä pinta ylöspäin. Laita folion päälle silitys- tai leivinpaperi. Kiinnitä folio silitysraudalla
voimakkaasti painaen kankaalle sopivalla lämmöllä 30 sekuntia kutakin kiinnitysaluetta kohti. Vältä silitysliikkeitä.
Anna jäähtyä ja vedä sitten folio nopeasti irti.

Kimallekoristelu:
Asettele seula kuten yllä. Puserra paksu viiva Simply Screen – liimaa seulan yläreunaan heti kuvion yläpuolelle. Pidä
toisella kädellä kiinni seulan yläreunasta ja vedä liima lastalla seulan yli 45 asteen kulmassa.
Anna kuivua 30 sekuntia. Tee sama uudelleen ja odota 3 minuuttia.
Irrota seula vetämällä yläreunasta, pese heti kylmällä vedellä tiskiharjalla, ettei seula tukkeennu ja kuivaa
kangastilkulla tai ripusta seula yläreunastaan kuivumaan esim. kaapinoven alaosaan. Laita kuivunut seula sileästi
takaisin taustapaperille.
Ripottele kimallejauhetta kuvion eri kohtiin märän liiman päälle ja anna työn kuivua 3 tuntia. Ravista ylimääräinen
kimalle pois.
Laita kuvion päälle silitys- tai leivinpaperi ja silitä kankaalle sopivalla lämmöllä 30 sekuntia kutakin silitysaluetta kohti.
Vinkkejä:
1. Kun painat samaa kuviota useita kertoja peräjälkeen ei seulaa tarvitse välttämättä pestä painokertojen välissä.
2. Suojaa pientä kuviota tehdessä seulan reunat maalarinteipillä. Käytä värin levityksessä puolitettua lastaa tai vanhaa
pankkikorttia tms.
3. Kimallekoristelun voi tehdä myös valmiin painotyön päälle. Lisää liimaa seulalla, siveltimellä tai pullon nokalla.
Ripottele kimallejauhetta kuvion eri kohtiin märän liiman päälle ja anna työn kuivua 3 tuntia. Ravista ylimääräinen
kimalle pois.
Laita kuvion päälle silitys- tai leivinpaperi ja silitä puuvillalämmöllä 30 sekuntia kutakin silitysaluetta kohti.
4. Pöydän päälle voi laittaa huovan, jolloin painoalustasta tulee hieman joustava.
5. Paina tummalle kankaalle ensin pohja valkoisella seulan läpi. Irrota seula ja anna värin kuivua noin puoli tuntia
kosketuskuivaksi tai kuivaa hiustenkuivaajalla. Paina sitten varsinainen väri. Metallivärit ovat peittäviä, eikä niiden alle
tarvita valkoista painatusta.
6. Voit käyttää Simply Screen – värejä myös itse tehdyille seulille.
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