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Jak přenést fotografii na dřevěný
podklad: Dekorace na památku
Fotografie mohou být pěkně uložené v albu nebo jich můžete využít na tvorbu
dekoračních předmětů. Znáte snad lepší dárek pro maminku nebo babičku, než je
například stolek s fotografiemi jejich nejbližších?
Václav Postránecký
autor

Technika přenosu fotografií na pevný podklad se dá využít i na jiné materiály,
například na textil, keramiku nebo korek, ale na dřevě vypadají fotografie
jednoznačně nejlépe. Naopak na sklo se tato technika využít nedá.

Co budete potřebovat na přenos fotografií
nůžky
tužku
štětec na lepidlo
štětec na finální lak
fotografie vytisknuté na laserové tiskárně
lepidlo 2v1 na decoupage (ubrouskovou techniku)
lak (ředitelný vodou)
ciry
houbičku na nádobí
misku
kreditní či telefonní kartu (na uhlazení)
dřevěnou desku (s hladkým povrchem, lehce ohoblovanou)

Jak budete postupovat při přenosu fotografií
1. krok: potřete lepidlem
Vezměte fotografii a na straně, kde je tisk ji potřete lepidlem. To samé udělejte na
místě, kam chcete fotku nechat obtisknout. Používejte lepidlo a lak 2v1 na
decoupage. Můžete použít i klasické tekuté lepidlo či transfer gel (seženete na
internetu či v papírnictví). Uhlaďte například kreditní kartou, můžete i prsty tak, aby
na fotografiích nebyly žádné bublinky. To by pak fotka byla neúplná.
Potřete lepidlem
Zdroj: Prima FTV

2. krok: nechte zaschnout
Nechte cca 12 hod zaschnout, záleží na množství transfer gelu/lepidla.
Nechte zaschnout
Zdroj: Prima FTV

3. krok: fotografie namočte
Pak vezměte houbičku, kterou namočíte, a přilepené fotky řádně promáčejte. Pokud
máte opravdu hodně fotek, chce to trpělivost.
Fotografie namočte
Zdroj: Prima FTV

4. krok: odstraňte papír
Když vidíte, že papír je pěkně nasáklý, prsty pomalu odstraňujte bílý papír, až vám
zůstane obrázek na dřevě.
Odstraňte papír
Zdroj: Prima FTV

5. krok: přelakujte
Na dokončení potřebujete lak, kterým přetřete celou plochu, na kterou jste přenesli
fotografie.
Přelakujte
Zdroj: Prima FTV

Prima rady
Pokud máte podkladovou dřevěnou desku se suky, fotky raději položte mimo
ně. Pokud se jedná o transfer jedné fotky na dřevěnou desku o stejné
velikosti, kterou si chceme někam pověsit, je lepší bez suků a bez jiného
poškození.
Fotografie pro přenos vytiskněte na obyčejný bílý kancelářský papír.
Pokud se jedná o písmo nebo pokud chcete zachovat fotografii v originálním
postavení, vytiskněte ji zrcadlově.
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