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Picture This - kuvansiirtoaine
Tummille ja vaaleille kankaille
Puu-, vaneri- MDF- yms. pinnoille
Ota kuvasta mustavalkoinen tai värikopio tavalliselle kopiopaperille. Tulostimen pitää
käyttää jauhemustetta, mustesuihkutuloste ei sovi tähän menetelmään. Kuvan
maksimikoko on 15 x 20 cm.
Jos haluaa kuvan oikein päin kuten alkuperäinen kuva, se pitää
skannata tietokoneelle ja tulostaa peilikuvana, jonka jälkeen kuva siirretään
kohteeseen. Ilman tätä toimenpidettä kuva tulee peilikuvana.
Huom.
Anna kopion "kypsyä" vähintään vuorokausi ennenkuin aloitat työn.
Uusi tekstiili pitää esipestä ilman pehmennysainetta.
Tee mielellään pari harjoitustyötä, ennenkuin siirryt itse asiaan.
1. Peitä pahvialusta tiukalla muovilla ja levitä silitetty kangas sen päälle. Jos kuvitat
T-paitaa, laita muovitettu pahvi paidan sisään. Jos kuvitat esim. vanerilevyä ei muovia
tietenkään tarvita.
2. Leikkaa kuva paperilta ja laita se paikalleen kuvapuoli kuvitettavaa pohjaa vasten.
Kiinnitä kuvan reunojen viereen maalarinteippiä pursuamien keräämiseksi.
3. Laita kuva sitten oikein päin esim. vahapaperille ja sivele superlonsiveltimellä pintaan
1-2 mm paksu kerros kuvansiirtoainetta. Älä laita liian paksua kerrosta. Laita nyt kuva
teipillä rajattuun paikkaan kuvapuoli alaspäin.
4. Laita kuvan päälle talouspaperi ja pyöritä esim. pulloa kuvan päällä edestakaisin hitaasti
ja kevyesti. Älä paina. Liika aine pursaa nyt maalarinteipin päälle ja voit pyyhkiä sen pois.
Kun ainetta ei enää pursua, painele kuvan reunat vielä sormenpäillä kunnolla kiinni, irroita
maalarinteipit ja anna työn kuivua vähintään 48 tuntia.
5. Kostuta paperin pinta superlonpalalla tai sormin ja anna imeytyä pari minuuttia, kunnes
kuva kuultaa läpi. Puserra superlonpala lähes kuivaksi ja ala poistaa paperia kevyehköin
pyörivin liikkein keskeltä aloitttaen. Kun kaikki paperi on poistettu anna työn kuivua
tunnin ajan. Jos kuva on tämän jälkeen utuinen, kaikki paperi ei ole lähtenyt. Irroita
loppupaperi aloittaen suoraan kostealla sienellä ( älä kastele kuvaa ensin ).
Työn kuivuttua voit koristella kuvan esim. rajaamalla sen kohovärillä.
6. Tekstiilin voi pestä nurinpäin käännettynä tai pesupussissa 3 vuorokauden päästä
hienopesussa. Rumpukuivaus miedossa lämmössä. Älä kuivapese äläkä silitä kuvan päältä.
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