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MATERIAL
- ljusa tygskor
- textilfärger i olika färg, t.ex Marabu Textil
Plus. Marabus färger kan användas som de
är eller tunnas ut med vatten och de kan
blandas till nya nyanser. Efter att de värmebehandlats kan Marabus färger tvättas i 40
graders maskintvätt. Till skorna i tidningen
använde vi följande färger: marinblå,
konjaksbrun, olivgrön, grön och vit
- guldfärgad textiltusch, bredd 3 mm, Marabu
Textil Plus
- en superlonbit eller en målningssvamp att
dutta bottenfärgen med
- en tunn pensel att måla motivet med
- målartejp för att skydda det som inte ska
målas
- hårfön för värmebehandling
- aceton eller terpentin samt vaddpinnar för
fläckborttagning

ARBETSBESKRIVNING
Förberedelser: Torka av skorna med en fuktig
trasa. Om du har använt skorna, bör du tvätta dem
innan målningen. Skydda skornas gummibotten
noggrant med målartejp, var speciellt noggrann vid
bottnens och tygets kanter. Skydda skorna också på
insidan t.ex med hushållspapper.
Målning av bottenfärg: Provmåla färgen och
motivet du har valt på bomullstyg! Måla först bottenfärgen genom att dutta textilfärgen jämnt på skons
hela tygyta med en svamp. Dutta flera tunna lager
med olika färger, så får du en levande och en tillräckligt täckande yta. Låt färgen torka mellan målningarna
och vid avslutningen. Fäst den torra textilfärgen
genom att värma den med hårfönen, värm försiktigt
speciellt vid skobottnen som skyddats med målartejp, så att inte tejpen värms fast på skon. Följ
färgförpackningens anvisningar.
Målning av motiv: Skissa svagt det motiv du vill ha
med blyertspenna på den målade ytan. Måla motivet
med en tunn pensel. Rita de guldfärgade bladen med
textiltusch. Om du målar med olika färger i flera
lager bör du låta färgen torka innan du målar
följande lager.
Avslutning: Dra loss skyddstejpen. Putsa bort
eventuella målfläckar från skobottnarna eller från
kanterna med vaddpinnar och aceton eller terpentin.
Fäst till sist den torra textilfärgen genom att hetta
upp hela ytan med hårfönen.
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Skydda skobottnarna noggrant med målartejp. Provmåla
färgerna och motiven på en tygbit.
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Måla bottenfärgen genom att dutta textilfärgen jämnt med en
svamp på hela skons tygyta. Dutta flera tunna lager i olika
nyanser så blir ytan levande och tillräckligt täckande.

Skissa svagt det motiv du har valt på den målade ytan. Måla
motiven med en tunn pensel. Rita de guldfärgade bladen med
textiltusch.
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Dra loss skyddstejpen. Putsa bort eventuella fläckar från skobottnarna eller från kanterna med vaddpinnar och aceton eller
terpentin.
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