
komoda
Veselá

Táto skrinka vznikla aplikovaním 
troch farieb s opakovaním dvoch 

vzorov na sivom základe. Celá 
práca je o náhodnom vrstvení 

vzorov, vďaka ktorému vytvoríte 
niečo kreatívne a unikátne.

Maľovať nábytok je zábavné a nenáročné!  
Aj starý kus nábytku sa dá premeniť napríklad  

na očarujúcu vintage komodu do detskej.  
Záleží len na vzore a farbách, ktoré si zvolíte. 

 pre šikovné ruky 
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Materiál a poMôcky
  šablóna s motívom vtáka a listov
 �podložka�na�miešanie�farieb,�

napr. Annie Sloan MixMat
 �sivá�farba�Annie�Sloan,� 

odtieň Chicago Grey
 �žltá�farba�Annie�Sloan,� 

odtieň Tilton
 �červená�farba�Annie�Sloan,�

odtieň Burgundy

Všetok materiál aj pomôcky si môžete zakúpiť na www.anniesloan.sk. 

postup

1 Odstráňte všetky úchytky či kľučky zo skrinky. namaľujte ju sivou farbou. Pred aplikovaním šablóny sa uistite, že je povrch kompletne 
suchý. 2 Vylejte malé množstvo žltej farby na podložku. Zľahka do nej vložte penový valček a rolovaním po podložke ho nechajte 

rovnomerne nasiaknuť farbou. Valček by mal byť iba zľahka nasiaknutý, inak hrozí, že farba podtečie pod šablónu. 3 Pripevnite šablónu 
na požadované miesto pomocou maskovacej pásky. Tú upevnite aspoň na dve náprotivné strany. následne po šablóne prechádzajte 

valčekom. netlačte, radšej po nej prechádzajte opakovane, kým obrazec nezíska jasné kontúry. 4 Keď farbu rovnomerne rozotriete, overte 
si vzhľad namaľovaného obrazca tým, že z jednej strany odlepíte šablónu a jemne ju nadvihnete. Po vyschnutí vzoru listu šablónu jemne 

posuňte a namaľujte ďalšiu vrstvu s daným vzorom bielou farbou. 5 Pri maľovaní vtákov podľa šablóny striedajte červenú a žltú farbu. 
Podobne môžete zamieňať aj farbu listov. Skrinka tak získa na rôznorodosti. 6 Keď budú všetky obrazce suché, aplikujte svetlý vosk 

v tenkej vrstve. Skrinku voskujte po častiach a prebytočný vosk stierajte handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

 �biela�farba�Annie�Sloan,�
odtieň Old White

 �veľký�plochý�štetec,�1 ks
 �penový�valček�s priemerom 

hlavice 5 cm, 1 ks
 �svetlý�vosk�Annie Sloan
 �voskovací�štetec,�1 ks
 �tkanina,�ktorá nepúšťa vlákna
 �maskovacia�páska
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bývanie

Skôr ako 
začneTe aplikovať 

šablónu na nábyTok, 
vySkúšajTe ju na 

kanCelárSkom papieri. 
ak ChCeTe, aby dlhšie 
vydržala, môžeTe ju 

nalakovať.

Maľovaná komoda
Starý, ale stále funkčný, nábytok už nemusíte  

vyhadzovať. Vdýchnite mu nový život pomocou farieb.
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