
mramorovaný papír - efektní dekor na
tvoření

Potřebujeme:
- olejové barvy (stačí 2-3 odstíny),
- terpentýnový olej
- velká nádoba-pekáč, lavor
- štětce, skleničky
- vidličky, hřebínky, špejle, škrabky
- bílý kancelářský papír (A4) nebo dle vel. 
nádoby
- roztok tapetového lepidla nebo škrobu
- hadříky na utření, saponát na umytí 
nádoby

Postup:

Připravíme si roztok tapetového lepidla,nejlépe den předem. Měl by 
být dost řídký. Cca 1 vrchovatá polévková lžíce na litr vody. Lze použít
i škrob (kukuřičný, bramborový), však se také technice říká škrobový 
papír. Já mám zkušenosti s tapetovým lepidlem.

Do skleněných lahviček nebo kelímků z tvrdého plastu přidáme 
trochu terpentýnu a malé množství olejové barvy. Opravdu stačí 
2-3 odstíny pro začátek. Olejové barvy bývají dost drahé.
Prodávají se i speciální sady na mramorovaný papír, kde máte vše již 
předchystáno.
Pozor! Olejové barvy v žádném případě nemíchejte s vodou, olej vodu 
odpuzuje a nejde to dohromady. Na tomto fíglu je také založena celá 
technika. Terpentýn je ředidlo olejových barev (seženete v drogerii 
nebo výtvarných potřebách). Z tohoto důvodu je dobré pracovat buď 
venku nebo v dobře větrané místnosti.

Do nádobky s roztokem lepidla opatrně nakapeme pomocí štětce 
trochu olejové barvy, klidně od každého odstínu trochu.
Nyní už nastává zábavná a kreativní část. Vrstvu barev, která se drží na hladině můžete různě 
promíchávat špejlí, hřebenem, vidličkou. Výborná je i škrabka na zamrzlé sklo v autě. Pomocí 
těchto nástrojů vytvoříte na hladině zajímavé efekty. Je to velký prostor pro experimentování.



Na hladinu se následovně položí papír. Olejové skvrny se na papír přilepí a vy ho můžete 
vytáhnout a kochat se výsledkem, který je vždy nečekaný, překvapivý, jiný...Papírů takto 
můžete nazdobit, kolik chcete, akorát pozor, ať se vám při zasychání neslepí dohromady 
přece jen to tapetové lepidlo opravdu lepí.

Dekorovaný papír se často používá na výrobu různých přebalů knih, deníčků. Dříve se takto 
zdobily přímo obaly knih. Použít můžete na libovolné koláže, skládání a vyrábění....

TIP: Lavor a štětce i ostatní nádobky je po akci potřeba vytřít hadrem namočeným v 
terpentýnu, zbavíte se tak nejhorší mastnoty. Až pak umýt prostředkem na nádobí nebo 
mýdlem.
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