Æsker malet som trommer
med hobbymaling
Runde æsker er malet med hobbymaling, så
de ligner trommer.

Inspiration: 15006
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Mal en guldkant på kanten af æskens låg
samt i bunden og toppen af æsken - det
er vigtigt at lave kanterne i top og bund
lidt bredere end lågets højde (kanten
behøver ikke være pæn, da kanten bliver
rettet med malertape i de følgende trin).

Sæt låget på æskens top, og tegn
forsigtig en blyantsstreg på æsken langs
låget. Sæt nu låget på bunden af æsken,
og sæt også en blyantsstreg her.
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Sæt to stykker malertape omkring
æsken, så de følger blyantsstregen i
toppen og bunden af æsken, det er her
vigtigt for et flot resultat, at malertapen
sættes lige på og præcis følger
blyantsstregen.

For at malingen ikke trænger igennem til
guldkanten, der er skjult under
malertapen, forsegles området ved at
pensle et bredt lag guldmaling, hvor
tapen og æsken mødes (se billedet).
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Mal nu æsken hvid, og lad tørre. Mal 2-3
gange, for at malingen dækker
guldmalingen.

Print skabelonarket, der findes som en
særsklit PDF til denne ide. Klip
skabelonen ud, der passer til størrelsen
på den pågældende æske. Læg
skabelon-trekanten mod tapens kant, og
tegn trekanten af med en blyant på
æsken. Tegn trekanter rundt om hele
æsken side om side.
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Sæt nu to stykker malertape skråt langs
blyantsstrengen, så der dannes en
trekant mod bunden. Sæt malertape på
hver anden trekant rundt om æsken.

Forsegl tapen med guldmaling mod
guldkanten og hvid maling mod de skrå
kanter (Se billedet)
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Pensl rød maling inden i trekanterne. Mal
evt. 2 gange for bedre dækning.

Når malingen er helt tør, tages de 6
stykker
skrå malertape om hver
trekant forsigtigt af.
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Sæt nu malertape omkring de sidste 3
trekanter og gentag trin 8-10.

Tag forsigtig tapen af omkring
guldkanten i top og bund af æsken.
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Skabelon

Et tip er at tegne kanten på æskens kant
mod toppen helt lige med en Plus Color
tusch i samme
matchende
guldnuance som Plus Color
hobbymalingen.
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