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DIY – TENNARIT

TARVIKKEET
- vaaleat kangastennarit
- erivärisiä tekstiilivärejä, esim. Marabu Textil 
Plus. Marabun värit ovat käyttövalmiita 
sellaisenaan tai vedellä ohennettuina, ja niitä 
voidaan sekoittaa uusiksi sävyiksi. 
Lämpökäsittelyn jälkeen Marabun värit 
kestävät 40-asteisen konepesun. Lehden 
kengissä oli käytössä seuraavia värejä: 
mariinin sininen, konjakin ruskea, oliivin 
vihreä, vihreä ja valkoinen

- kullanvärinen tekstiilitussi, lev. 3 mm, 
Marabu Textil Plus

- superlon-pala tai maalaussieni pohjavärin 
töpöttämiseen

- ohut sivellin kuvioiden maalaamiseen
- maalarinteippiä suojaamiseen
- hiustenkuivaaja lämpökäsittelyyn
- asetonia tai tärpättiä sekä 
vanupuikkoja tahranpoistoon

TYÖOHJE 
Valmistelut: Pyyhi kengät nihkeällä liinalla. Jos 
kengät ovat olleet aikaisemmin käytössä, pese ja 
huolla ne ennen maalaamista. Suojaa kenkien kumi-
pohjat huolellisesti maalarinteipillä, ole erityisen 
tarkka pohjan ja kankaan saumakohdissa. Suojaa 
kengät myös sisäpuolelta esimerkiksi talouspaperilla.

Pohjavärin maalaaminen: Kokeile haluamaasi 
väriä ja kuviota aluksi puuvillatilkulle! Maalaa ensin 
pohjaväri töpöttämällä tekstiiliväriä sienellä tasaisesti 
kengän koko kangaspintaan. Töpötä useampia ohuita 
kerroksia eri väreillä, niin saat pinnasta elävän ja 
kyllin peittävän.  Anna maalin kuivahtaa töpötysker-
tojen välillä ja lopuksi. Kiinnitä kuivunut tekstiiliväri 
kuumentamalla pintaa hiustenkuivaajalla, varo kuu-
mentamasta pohjia suojaavaa maalarinteippiä, jotta 
teippi ei tartu kengän pintaan. Seuraa väripakkauksen 
ohjetta. 

Kuvioiden maalaaminen: Hahmottele haluamasi 
kuviot maalatulle pinnalle hennosti lyijykynällä. 
Maalaa kuviot ohuella siveltimellä. Piirrä kullanväriset 
lehtikuviot tekstiilitussilla. Jos käytät useita eri värejä 
tai maalaat kuvioita useampana kerroksena, anna 
maalin kuivahtaa ennen uuden värin tai kerroksen 
aloittamista.

Viimeistely: Irrota suojateipit. Siisti mahdolliset 
maalitahrat kenkien pohjista tai niiden reunoista 
vanupuikolla ja asetonilla tai tärpätillä. Kiinnitä lopuk-
si kuivunut tekstiiliväri huolellisesti kuumentamalla 
pinta hiustenkuivaajalla.
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Mallit, työohjeet ja kaavat on tarkoitettu vain harrasteompelijoiden 
yksityiskäyttöön. Niiden kaupallinen tai teollinen hyödyntäminen on 
kielletty. Mallit, työohjeet, kaavat, piirrokset ja valokuvat ovat tekijänoi-
keuslain suojaamaa materiaalia ja niiden uudelleen valmistaminen millä 
keinolla ja missä muodossa tahansa on rajoitettu ainoastaan tekijänoi-
keuden haltijalle. Valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä 
laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Kaikki oikeudet pidätetään.
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Suojaa kenkien kumipohjat huolellisesti maalarinteipillä. Kokeile 
haluamaasi väriä ja kuviota aluksi puuvillatilkulle. 

Maalaa pohjaväri töpöttämällä tekstiiliväriä sienellä tasaisesti 
kengän koko kangaspintaan. Töpötä useampia ohuita kerroksia eri 
väreillä, niin saat pinnasta elävän ja kyllin peittävän.  

Irrota suojateipit. Siisti mahdolliset maalitahrat kenkien pohjista tai 
niiden reunoista vanupuikolla ja asetonilla tai tärpätillä. 

Hahmottele haluamasi kuviot maalatulle pinnalle hennosti lyijy-
kynällä. Maalaa kuviot ohuella siveltimellä. Piirrä kullanväriset 
lehtikuviot tekstiilitussilla. 


