CHAMELEON COLOR TONES –liukuväritussit, KÄYTTÖOHJE
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Chameleon Color Tones –liukuväritussi on innovatiivinen täytettävä alkoholimustetussi, jonka avulla pystyt muuttamaan värin
voimakkuutta käyttäen ainoastaan yhtä kynää. 20 tussia tuottavat ohenteen avulla yli 100 eri sävyä, jolloin pystyt tekemään vähemmällä
enemmän!
Parhaiden tulosten aikaansaamiseksi uusilla Chameleon Color Tones –liukuväritusseillasi lue käyttöohje huolellisesti ennen aloittamista.
Tutustu myös pakkauksen mukana seuraavaan englanninkieliseen käyttöohjeeseen, josta löydät havainnollisia kuvia kynien käytöstä.
Lisätietoa ja käyttövinkkejä saat myös verkko-osoitteesta www.chameleonpens.com. Sivusto on englanninkielinen.

Chameleon-tusseihin tutustuminen
1
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Käyttämällä ohennetta ohennesäiliöstä voit muuttaa värin voimakkuutta kummassakin tussin kärjessä haaleimmasta vivahteesta
voimakkaaseen sävyyn asti.
Ilman ohennetta kynät käyttäytyvät tavanomaisten alkoholimustetussien tavoin.

Kärjet
Chameleon Color Tones –tusseissa on kaksi erilaista japanilaista kärkeä; kova terävä kärki (bullet nib) rajaamiseen, piirtämiseen ja
tarkkaan värittelyyn, sekä pehmeä sivellinkärki (brush nib) joka sopii erinomaisesti suurempien alueiden sävyttämiseen sekä
rajattomaan häivyttämiseen. Molempia kärkiä voi käyttää ohennesäiliön kanssa värin vaalentamiseen.
Ensimmäisillä käyttökerroilla pehmeä sivellinkärki saattaa tuntua kovalta ja terävältä, mutta käytön myötä se pehmenee nopeasti kun
kärjen kuidut irtoavat toisistaan. Pehmeneminen on normaalia ja sen myötä kärki käyttäytyy enemmän siveltimen tavoin.
Huomioitavaa: Sivellinkärki on pehmeä ja sitä on liu’utettava paperia vasten hellävaraisesti käyttöiän pidentämiseksi. Mikäli kärki
kuitenkin vahingoittuu, niin se on helposti vaihdettavissa uuteen. (käyttöohjevihkosen sivulla 2 näet vertailukuvan uudesta ja
vahingoittuneesta ”Broken In” sivellinkärjestä). 22 kynän deluxe-setin mukana toimitetaan reilu määrä vaihtokärkiä ja vaihtokärjet
tulevat myös erikseen saataville hieman kynäsettejä myöhemmin.
Muste
Chameleon Color Tones –kynät sisältävät taiteilijalaatuista alkoholimustetta, joka on myrkytöntä, lähes tuoksutonta ja kuivuttuaan
hapotonta.
Musta rajaustussi (mukana ainoastaan 22 kynän deluxe-setissä)
Kaksi kapeaa (0.6mm ja 0.4mm) kärkeä sisältävä musta pigmenttimustetussi sopii hyvin piirtämiseen, rajaamiseen ja leimakuvien
korostuksiin. Muste on pysyvää kuivuttuaan ja se ei leviä kun sitä käytetään yhdessä Chameleon-alkoholimustetussien kanssa.
Väritön ohennekynä (mukana ainoastaan 22 kynän deluxe-setissä)
Kaksikärkinen (terävä- ja sivellinkärki) ohennekynä sisältää samaa väritöntä ohennetta kuin Chameleon Color Tones –kynien
ohennesäiliö. Sitä voi käyttää:
1.
2.
3.

jo väritetyn pinnan vaalentamiseen
“nestemäisenä pyyhekumina” korjaamaan väritysvirheitä tai pakottamaan värin takaisin ääriviivojen sisäpuolelle
jo väritetyn pinnan kuviointiin (esim. luomalla pintaan vaaleampia pilkkuja, ruutuja tai muuta tekstuuria)

Kynien musteen täyttäminen
Chameleon Color Tones –tussien värillinen muste ja ohenne ovat täytettäviä. (Täyttömusteet tulevat saataville vähän myöhemmin kuin
kynäsetit). Ohjeet täyttämiseen löytyvät mm. verkko-osoitteesta www.chameleonpens.com ja ne toimitetaan myös täyttömusteiden
mukana.
Värien sävyttäminen ohennesäiliön avulla
Jokainen Chameleon Color Tones –kynä sisältää oman ohennesäiliönsä, jonka avulla kummankin tussikärjen väriä voi vaalentaa. (katso
havainnekuva ohjelehtisen sivulta 3)
1.
2.
3.
4.

Irrota ohennesäiliö kynästä
Irrota korkki joko tussin terävästä kärjestä tai sivellinkärjestä
Aseta ohennesäiliö hellästi kärjen yläpuolelle siten että ohennesäiliön sisällä näkyvä vaalea ohennekärki tulee vasten tussin
värillistä kärkeä
Pidä kynää pystyasennossa siten että ohenne valuu alaspäin suoraan kynän kärkeen
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Parhaan tuloksen aikaansaamiseksi kärjet vain koskevat hieman toisiaan – säiliötä ei siis tarvitse puristaa vasten kynää. Mitä pidempään
annat ohenteen valua kynän kärkeen, sitä vaaleampi sävystä tulee ja sitä pidempään värin tummeneminen normaaliin voimakkuuteensa
kestää.
Taika toimii heti kun alat piirtää tai värittää. Väri virtaa aluksi vaaleampana ja tummenee lopulta alkuperäiseen voimakkuuteensa. Kynä
sävyttää puolestasi!
Laita kynän korkit ja ohennesäiliö paikalleen heti käytön jälkeen. Kynä toimii korkkina ohennesäiliölle. Näin varmistat, ettei ohenne
pääse kuivumaan ennen aikojaan.
Väritysvinkkejä:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Ohenteen lisäämisen jälkeen suosittelemme kokeilemaan värin vahvuutta ensin suttupaperille oikean sävytyksen
varmistamiseksi.
Värittäessäsi ohenne kuluu ja musteen väri tummenee kohti normaalia voimakkuutta. Ohenneaineen kesto riippuu siitä, miten
pitkään olet ohennetta valuttanut kynän kärkeen.
Voit keskeyttää värittämisen koska tahansa ja lisätä ohennetta, mikäli haluat palata takaisin vaaleampaan sävyyn.
Ei ole yhtä oikeaa tapaa värittää alkoholimustetusseilla. Ajan myötä kukin kehittää oman väritystyylinsä. Toiset värittävät
pyörivin liikkein, toiset esim. laidasta laitaan. Kaikki tavat toimivat hyvin Chameleon-kynien kanssa, mutta parhaan tuloksen
aikaansaamiseksi suosittelemme pitämään kynän kärjen jatkuvassa kosketuksessa paperin kanssa värittäessäsi. Näin värit
liukuvat tasaisesti ja rajattomasti.
Virheitä voi häivyttää lisäämällä nopeasti ohennetta kärkeen ja värittämällä pinnan uudelleen aloittaen kohdasta hieman ennen
virhekohtaa.
Chameleon-kyniä voit käyttää yhdessä muiden alkoholimustetussiesi kanssa.

Korostukset
Lisää ohennetta kynän kärkeen ja käytä vaaleampaa sävyä kohtiin, joissa valo osuu esineeseen. Aloita aina vaaleasta kohdasta ja etene kohti
tummempia alueita.
Syvyys ja varjostukset
Väritä reunasta reunaan kun muste alkaa tummeta ja palata alkuperäiseen voimakkuuteensa. Tummemmat sävyt varjostavat ja lisäävät
syvyyttä. Voit värittää tummat kohdat uudelleen mikäli haluat lisätä väriin enemmän syvyyttä.
Ulottuvuudet ja varjot
Lisää ohennetta harmaaseen tussiin ja luo sillä varjoja esineille.
Värien sekoittaminen ja sävytys
Värejä voi kerrostaa erilaisten sävyjen aikaansaamiseksi. Kylmien sävyjen aikaansaamiseksi lisää jo väritetyn pinnan päälle harmaata ja
lämpimiä sävyjä saadaksesi lisää hieman keltaista. Ohenna valittua kynää noin 20-30 sekuntia (normaalia kauemmin), jotta sävystä tulee
hyvin haalea. Kokeile lopputulosta ensin suttupaperille. Pidä huolta ettei päällimmäisestä sävystä tule liian voimakas ja ohenna sävyä
tarvittaessa lisää. Testaa suttupaperille jokaisen ohennuksen jälkeen.
Kynien säilytys
Säilytä mielellään vaakatasossa, kuivassa ja viileässä paikassa. Älä jätä kyniä suoraan auringonpaisteeseen. Sulje korkit aina heti käytön
jälkeen.

Chameleon Color Tones –liukuväritusseihin totuttautuminen saattaa viedä hieman aikaa. Mitä enemmän harjoittelet, sitä
varmemmaksi tulet ja sitä helpompaa värittäminen on. Harjoittelemalla opit tietämään, miten kauan väriä tulee ohentaa sopivan sävyn
aikaansaamiseksi.
Harjoittele. Kokeile. Leikittele. Opi tekniikka. Rakastut siihen!
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