TD – STEKLOPIHAŠKA DELAVNICA – 9. razred-16.4.2020
Pozdravljeni učenci. Tudi tehniški dnevi so na daljavo drugačni. Vi bi
morali imeti tehniški dan na temo „Steklopihaška delavnica“, ker pa to
sedaj ni izvedljivo, vam posredujem nekaj informacij.
Najprej si oglejte kako bi izgledala navedena delavnica na spodnji
povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=ba-PEqPS7Ng
Vsak od vas bi si sam izdelal enostaven izdelek.
Vi si boste tudi izdelali izdelke, vendar na drug način. Uporabili boste
servietno tehniko.

OSNOVE SERVIETNE TEHNIKE
Najprej si oglejte posnetek na spodnji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=Ocxh7aU9jFo

Okraševanje predmetov z lepljenjem motivov iz papirnatih serviet je
zabavna in koristna tehnika, ki ne zahteva risarskega in slikarskega
znanja, saj motiv enostavno nalepimo. Prav zato je tehnika primerna za
ustvarjalce vseh starosti, ki imajo vsaj malo ročnih spretnosti in nekaj
domišljije. Tehnika omogoča kreativno preoblikovanje dejansko na vseh
predmetih. Tako lahko okrasimo škatle, pladnje, vaze, krožnike, nakit,
šolske torbice, naredimo voščilnice ali slike,... Na ta način damo lahko že
odsluženim predmetom novo vrednost in nov namen uporabe.

OSNOVNI PRIMER LEPLJENJA MOTIVA IZ SERVIETKE NA STEKLO
Najbolj enostavno je lepljenje motivov iz servietke na ravno površino.
Podajam vam osnove servietne tehnike.
Široka paleta motivov
Papirnate servietke za tovrstno ustvarjanje kupimo v trgovinah ali večjih
nakupovalnih centrih, primerne so tudi navadne pisane servietke, če
imajo zanimiv vzorec. Servietke so običajno dvo ali trislojne. Za
okraševanje uporabimo samo zgornji potiskan sloj servietke. Tega
lahko lepimo v celem ali pa izrežemo samo motiv. Za okraševanje
predmetov so poleg papirnatih servietk, primerne tudi sličice iz revij,
sličice iz interneta, ki jih sami natisnemo in fotografije. Najbolj enostavno
je delo s servietkami, saj so servietke tanke in se tesno prilegajo na
površino. Običajno jih lakiramo samo enkrat.
Za lepljenje uporabimo specialna lepila ali navadno (belo) lepilo
ali lak na vodni osnovi
Najbolj enostavno je lepilo Mekol (belo lepilo), ki ga razredčimo z vodo
(1 del lepila in 2 dela vode) ali različna lepila na vodni osnovi. Servietno
tehniko lahko kombiniramo s slikanjem, z zlatimi lističi, okrasitvami z
bleščicami, žametnim prahom, zato nam pri servietni tehniki gotovo ne
bo nikoli dolgčas..

Kako izrežemo motiv iz servietka
Če želimo iz servietke izrezati motiv, je najbolje, da ga izrežemo, še
preden smo razslojili servieto. Debelejšo plast namreč režemo lažje.
Škarje naj imajo zakrivljeno konico, z njimi pa režemo tako, da je konica
obrnjena navzven. Če nimamo potrpljenja, se nikar ne lotimo izrezovanja
drobnih in zapletenih motivov, ampak izbirajmo večje in preprostejše
motive.
Potrebujemo:
⎯ steklen kozarec, steklenico,...
⎯ čopiče
⎯ papirnate prtičke - serviete
⎯ škarjice
⎯ lepilo
⎯ lahko tudi lak
Kako delamo?


Očiščen kozarec premažemo z lepilom za servietke.



Na še moker premaz položimo sloj servietka ali izrezane motive.



S širokim čopičem in istim lepilom premažemo zgornjo površino prtička.
Čopič vlečemo od sredine proti robu, da na ta način izpodrinemo
eventualni zrak. Če se prtiček pri tem nekoliko zguba ne obupajte, saj po
sušenju to ni tako vidno. Vendar vseeno delajte pazljivo in natančno in s
potrpežljivostjo.



Počakamo, da se vse skupaj posuši. Potem čez servietek nanesemo s
čopičem še en sloj lepila ali laka.



Izdelek, ki smo ga izdelali na tak način ne smemo pomivati v
pomivalnem stroju – pomivanje je le ročno.

Posoda za shranjevanje hrane

Posoda za shranjevanje čaja

Skodelica

Posoda za shranjevanje hrane

Steklenica

Dekoracija na žarnicah v papirnati skledi

Odprta posoda

Steklenica s servietkami in vrvico

SLIKANJE NA STEKLO - ZA TISTE, KI SI ŽELIJO VEČ

Na steklo slikamo na različne načine. Skozi zgodovino je bilo najbolj
razširjeno oljno slikanje nabožnih motivov na notranjo stran stekla in
izdelava vitražev, kjer pripravljene koščke barvastega stekla osenčijo s
pigmenti, in jih nato sestavijo s svinčenimi ali bakrenimi trakovi. Z
razvojem tehnologije so na trg prišle transparentne barve za poslikavo
stekla, oziroma steklenih in podobnih izdelkov in s tem tudi nove tehnike
slikanja.
Opisali vam bomo, kako z uporabo transparentnih barv in kontur
naredimo poslikavo na steklu, podobno vitražu.
Tehnika slikanja na steklo s transparentnimi barvami (posebne barve za
slikanje na steklo) in konturo.
Če želimo dobiti videz vitraža moramo slikati s transparentnimi barvami
za steklo, vzorec pa prej obrobimo s konturo, da se barva ne razlije.
Transparentne barve so tekoče, embalirane v steklene ali plastične
lončke. Nekatere vrste barv je potrebno zapekati v pečici, druge se sušijo
na zraku, Tudi kontur je več vrst, embalirane so običajno v tubah.
Podlaga za transparentno slikanje so izdelki iz stekla, pleksi stekla,
prosojna plastika ,... Okna lahko spremenimo v čudovit »vitraž«,
dekoriramo razna ogledala, steklene posode, vaze, lanterne, kozarce in
podobno. Za slikanje s transparentnimi barvami barvasto steklo ni
primerno, ker tam barve ne pridejo do izraza.

Enostaven primer: MANDALA
Potrebujemo:


kozarec za vlaganje,



transparentne barve za steklo, ki se zapekajo v pečici,



črno konturo,



čopiče,



vatirane paličice,



krpo, razredčilo za čiščenje čopičev,



bel papir,



lak za zaščito

1. slika

2. slika

3. slika

Postopek:
1. Mizo, na kateri bomo delali, pogrnemo z belim papirjem, da bomo skozi
steklo, ki ga slikamo, dobro videli.
2. Površina stekla, ki jo želimo pobarvati, ne sme biti prašna ali mastna.
Očistimo jo z alkoholom ali čistilom za steklo.
3. Skico z motivom postavimo na notranjo stran kozarca za vlaganje (1.
slika).
4. S konturo za steklo naredimo obrobe vzorca. Konturo nanašamo direktno
iz tube kar najbolj enakomerno. Vmes ne sme biti presledkov (2. slika).
5. Barvati začnemo, ko se kontura posuši (3. slika).
6. Barvo nanašajmo z mehkim čopičem, ki mora biti vedno suh in čist.
Najbolje je, da za vsako barvo vzamemo drug čopič.
7. Če želimo imeti enakomerno poslikavo, barve nanesemo kar se da na
debelo, da se bo barva lepo razlezla. Višek barve se nabere ob konturi.
To popivnamo s čopičem ali vatirano paličico.
8. Ko z delom končamo, počakamo vsaj 1 uro, da se barva zasuši.
9. Nato poslikavo zapečemo v kuhinjski pečici pri temperaturi okrog 150 ℃
, 30 minut . Če je slika ali poslikan predmet večji in ne gre v pečico,
barvo sušimo s fenom ali postavimo na močno sonce.
10.

Poslikavo še lakiramo s posebnim lakom za steklo.

Izdelek, ki smo ga izdelali na tak način ne smemo pomivati v
pomivalnem stroju – pomivanje je le ročno.

Doma izdelane poslikave

