Tạo Ra Một Kiệt Tác
Tạo Đồ Trang Trí Découpage
Của Riêng Bạn
Xem hoạt động này trên kênh YouTube của chúng tôi.

Découpage, nghệ thuật trang trí đồ vật bằng nhiều lớp keo và giấy, mang đến nhiều cơ hội sáng tạo và thử nghiệm ngay cả
đối với những "nghệ nhân" trẻ tuổi nhất.
Những gì bạn cần:
•

Một đồ vật để trang trí chẳng hạn như một cái lọ, bình hoa, tô chén, hộp gỗ, khung hình, v.v.

•

Mod Podge hoặc Elmer's Glue pha loãng (Trộn ba phần Elmer's Glue với một phần nước. Khuấy đều.)

•

Tách

•

Nước

•

Cái muỗng

•

Bọt sốp hoặc bàn chải lông cứng

•

Các loại giấy như khăn giấy, giấy gói, giấy nháp, khăn ăn, tạp chí, thiệp

•

Kéo hoặc dao X-ACTO để cắt giấy (với sự giám sát hoặc hỗ trợ của người lớn!), hoặc đơn giản là dùng tay để xé

•

Một tấm bảo vệ như tấm lót để bảo vệ bề mặt làm việc của bạn

Bạn phải làm gì:
1. Chọn (các) giấy và dùng kéo để cắt hoặc dùng tay để xé thành các mảnh nhỏ.
2. Trải một lớp mỏng môi trường trang trí découpage lên đồ vật của bạn bằng cách sử dụng bọt xốp hoặc bàn chải lông cứng.
3. Trải các mảnh giấy nhỏ lên đồ vật đãn dán keo và làm phẳng các mảnh giấy bằng bàn chải và/hoặc ngón tay của bạn.
4. Lặp lại quy trình này, thêm nhiều lớp keo và giấy lên đồ vật để thêm chiều hướng.
5. Sơn một lớp keo trang trí découpage cuối cùng lên toàn bộ dự án của bạn khi hoàn thành.
6. Để khô qua đêm.
Mẹo Hữu Ích:
• Thử nghiệm với các kết cấu và loại giấy khác nhau. Những độ dày khác nhau sẽ cho bạn những hiệu ứng độc đáo.
• Khi chọn một món đồ để trang trí découpage, lưu ý rằng màu nền có thể được nhìn thấy xuyên qua.
• Các loại giấy dày hơn có thể yêu cầu lớp keo trang trí découpage dày hơn giữa các lớp phủ.
• Ban đầu các mảnh giấy có thể căng ra hoặc nổi bọt khí, và nếu vậy, hãy dùng ngón tay làm mượt bọt khí và sau đó quét
lại vùng đó bằng bọt xốp hoặc chổi lông cứng. Nếp nhăn nhỏ sẽ co lại và phẳng ra khi dự án của bạn khô.
• Điều chỉnh tỉ lệ keo với nước cho đến khi bạn tìm được độ sệt phù hợp.
• Sử dụng các vật liệu tái chế như tạp chí, thiệp và hình ảnh để tạo ra những hình cắt đẹp cho dự án trang trí découpage
của bạn.
• Khi cắt các thiết kế phức tạp hoặc các hình dạng đặc biệt, dao hoặc kéo X-ACTO sẽ có ích. Hãy thận trọng và cần có sự
giám sát của người lớn vì lưỡi dao rất sắc!
Tìm thêm các hoạt động ở nhà tại http://discoveryacton.org/discovery-home.
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