
Niepowtarzalne
krzesła

Nawet najprostsze krzesło po oklejeniu tapetą, 
pomalowaniu lub ostemplowaniu może stać 
się oryginalne. Pokazujemy, jak tanie seryjnie 
produkowane krzesła przekształcić w prawdziwe 
cacka o indywidualnym charakterze.

W DROBNE PRĄŻKI

 W ykorzystując przedstawione techniki, 
błyskawicznie uzyskamy efekty poka-
zane na zdjęciach. Radzimy, by krzesła 

przyozdobić wzorami zaczerpniętymi z tapet, 
którymi są wykończone ściany (często po tape-
towaniu pozostają resztki materiału). Tworzą 
z nimi wówczas harmonijną całość, a pomiesz-
czenie wygląda na większe niż jest w rzeczywi-
stości. Odpowiednio przycięte fragmenty przy-
klejamy bezpośrednio do oparcia i siedziska 
krzesła najlepiej gotowym do użytku klejem 
do bordiur o wysokiej sile klejenia. W ten spo-
sób zaoszczędzimy sobie kłopotów z miesza-
niem niewielkiej ilości kleju. W trakcie przyci-
nania tapet pamiętajmy, by wzór równomiernie 
układał się od góry do dołu. Na oklejone krze-
sło nakładamy warstwę bezbarwnego lakieru 
odpornego na ścieranie, dzięki czemu będzie 
mogło pełnić funkcję mebla użytkowego. 

Również taborety i krzesła w tekstylnych 
pokrowcach można dopasować do otocze-
nia. Wprawdzie w tym przypadku nie przy-
kleimy tapety, ale z jej resztek wykonujemy 
szablon, np. wycinając nadrukowany na niej 
wzór. Gotowy szablon impregnujemy kle-
jem w spreju, zapobiegając przenikaniu wil-
goci. Do wykonania dekorów używamy farb 
do tekstyliów, które można kupić w sklepach 
dla majsterkowiczów. Farby te są odporne 
na ścieranie i wytrzymują pranie w pralce 
automatycznej.

Jeśli w gamie kolorów nie znajdziemy 
odpowiedniego, możemy go stworzyć samo-
dzielnie, mieszając farby.

SUBTELNE 
KROPKI

Kamuflaż 
Przycięte fragmenty tapet przyklejamy, wyciskając 
spod nich pęcherze powietrza za pomocą 
gumowego wałka. Po wyschnięciu kleju całe 
krzesło pokrywamy warstwą bezbarwnego 
lakieru, który jednocześnie będzie chronił drewno.

Dobre przygotowanie
Resztkę tapety układamy 

na odpowiedniej 
podkładce i wycinamy 

wzór nożem 
z wysuwanym ostrzem. 

Powstały szablon 
impregnujemy klejem. 

Gdy klej wyschnie, 
szablon układamy 

na materiale i nakładamy 
farbę szerokim pędzlem. 

Jeśli chcemy dalej 
kontynuować wzór, 

musimy zwrócić uwagę 
na jego ciągłość.
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Szybkie stemplowanie
Do wykonania na stoliku planszy do gry i ozdobienia 
krzesełek są potrzebne farby do malowania 
dekoracyjnego. Nakładamy je pędzelkiem cienką 
warstwą na stemple wykonane np. z filcu lub gąbki 
(kółka) i na brzegi plastikowych nakrętek, którymi 
stemplujemy okręgi.

IDEALNE DO GRY

 Meble dziecięce są doskonałym poligonem 
doświadczalnym. Stosując technikę stem-

plowania, można je nie tylko upiększyć, lecz 
także zmienić w sprzęty służące do zabawy. 
By na stoliku wykonać stemplami planszę 
do gry w chińczyka, można wypróbować wie-
le rozwiązań. My do wykonania barwnych 
kół posłużyliśmy się filcowymi podkładka-
mi pod meble, a do namalowania okręgów  
– plastikowymi nakrętkami (np. od słoiczków 
z farbami). Wykonaną na stoliku planszę do 
gry trzeba dokładnie rozplanować i rozryso-
wać (wzór na krzesełkach stanowi jedynie 
dekorację nawiązującą do wzoru planszy). 
Pionkami mogą być drewniane gałki meblo-
we, pomalowane na różne kolory.

Złotymi zgłoskami
Na elementach składanych 
krzesełek z tworzywa sztucznego 
można wykonać napisy. Najlepiej 
zastosować farbę metalizującą. 
Inne farby (również stosowane 
w modelarstwie) nie będą trwale 
przylegały do tworzywa sztucznego. 
Odpowiednie szablony można kupić 
w sklepach z artykułami malarskimi. 
Gdy wymyślimy napis, układamy 
go z szablonów pośrodku oparcia 
krzesła i unieruchamiamy taśmą typu 
„gęsia skórka” lub papierową taśmą 
malarską. W trakcie nakładania farby 
trzeba uważać, by nie dostała się 
pod szablon, ponieważ nie da się jej 
usunąć bez uszkodzenia podłoża.  
Po wyschnięciu farby mamy prywatne 
krzesło, które będzie odtąd należało 
tylko do nas.

OSOBISTE KRZESłO
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