Embossauksessa musteen on pysyttävä märkänä tarpeeksi kauan, jotta ehdit laittaa kohopulverin kuvan päälle. Se, onnistuuko embossaus, riippuu siis musteesta.
Embossaukseen soveltuu erinomaisesti VersaMarkin vesileimatyyny tai VersaMarker -vesileimakynä. Distress Embossing Ink ja Encoren Ultimate Metallic -leimatyynyt sopivat myös musteeksi
kohokuvioinnissa. VersaMarkin ja Encoren tyynyjä löytyy kahta kokoa. VersaMarkille löytyy
myös täyttöpullo.

1.

Töpötä vesileimamustetta leimasimeen
ja leimaa kuva paperille.

2.

Ripottele kuvan päälle kohopulveria.
Kun koko kuva on peittynyt jauheeseen,
kopistele ylimääräiset jauheet pois
vaikkapa puhtaalle puoliksi taitetulle
paperiarkille, josta ne voi helposti siirtää takaisin purkkiin.

3.

Kohopulveri tarttuu märkään musteeseen. Jos kohopulveria on jäänyt
muualle, kuin missä sitä pitäisi olla,
poista ylimääräiset hiput varovasti esim.
pienellä siveltimellä tai askarteluveitsen
kärjellä.

4.

Kuumenna kohopulveri. Parhaiten tähän soveltuu kuumailmapuhallin. Hiustenkuivaaja ei käy, sillä se ei ole tarpeeksi kuuma ja puhallus on liian voimakas.
Jos käytettävissäsi ei ole kuumailmapu-

hallinta, käytä esim. silitysrautaa. Pidä
silitysrauta pystyssä ja laita höyry pois
päältä. Rauta kannattaa suojata foliolla,
ettei kohopulveria tartu silitysraudan
pintaan. Pidä leimattua kuvaa melko
lähellä (Älä koske silitysraudalla kuvan
pintaa!), kunnes jauhe on sulanut. Jos
jauhe ei ala sulaa, lisää lämpöä.

5.

Kuumailmapuhaltimen lämmettyä,
kohdista puhallin kuvaan ja pidä noin
2-4 senttimetrin etäisyydellä pinnasta.
Pidä puhallin paikoillaan, kunnes jauhe
alkaa sulaa ja muuttua kiiltäväksi. Siirrä
puhallinta sulamattomaan kohtaan,
kunnes koko kuva on käsitelty. Älä
kuumenna sulaneita kohtia uudelleen,
sillä kohokuviosta voi
ylikuumentuessaan
tulla litteä tai kiillossa
esiintyä epätasaisuutta.
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VersaMarker -vesileimakynällä
omat piirrokset ja tekstit kohokuvioiksi

Liukuvärjäys, eli useamman
kohopulverin käyttö samaan kuvioon

Voit myös vaihtoehtoisesti käyttää VersaMarker
-kynää, jossa on kapea sekä sivellinkärki. Kynällä
saat helposti mm. kirjoitettua vapaalla kädellä
tai voit piirtää omia kuvioita. Vinkki piirtämiseen: Luonnostele piirros kevyesti halutulle
pinnalle lyijykynällä ja piirrä päälle VersaMarkerilla. Luonnosteltu piirros ei näy kohokuvion
alta, kunhan käytät peittävää pulveria. Jokainen
pulveri käyttäytyy hieman eri tavalla (useimmat
metallisävyt ja glitteripulverit peittävät hyvin,
kun taas osa mattasävyistä voi kuultaa hieman
läpi.).

Kun olet leimannut tai piirtänyt haluamasi
kuvion, valitse haluamasi kohopulverit (esim.
mattakulta ja glitterkulta tai punainen ja roosa
tms.) ja ripottele ensimmäinen väri. Levitä
kohopuleria jättäen osa kuviosta peittämättä
ja kaada ylimääräiset takaisin purkkiin. Ennen
kuumennusta, ripottele toinen väri kuvion
päälle (alueelle, jota ei ole vielä peitetty edellisellä värillä).
Kaada taas ylimääräiset kohopulverit takaisin
omaan purkkiinsa. Nyt kun kuvio on kokonaan
peitetty, voit lämmittää pulverin ja liukuvärjäys
on valmis!
Voit käyttää niin montaa eri kohopulveria kerralla, kuin haluat - Kokeile vaikka tehdä värikäs
papukaija tai värikäs kukinto!
Tässäkin voit hyödyntää läpinäkyvää kohopulveria eri väristen Encore Ultimate Metallic
-leimasinmusteiden kanssa.

Hienovarainen kohokuvio
läpinäkyvällä kohopulverilla
Voit halutessasi käyttää leimaamiseen Encoren
Ultimate Metallic -leimasintyynyjä yhdessä
kirkkaan kohopulverin kanssa (VersaMarkin ja
Distress Embossing Ink ovat siis täysin värittömiä). Näin saat hieman hienovaraisempia
sävyjä. Kokeile esim.
Encoren Ultimate Metallic Gold -leimasinväriä ja
sen päälle “Clear” (kirkas) kohopulveri. Kultainen
sävy on tässä tapauksessa ainoa pigmentti kuviossa, mikäli kuvio on tehty valkoiselle pinnalle.
Kirkas kohopulveri näyttää sulamisen jälkeen
lakatulta ja korostaa upeasti kuviota!
Kokeile läpinäkyvää kohopulveria myös värittömän vesileiman kanssa: Kohokuvio on tällöin
täysin kirkas. Tummalla pinnalla kirkas kohokuvio näkyy voimakkaammin, kun taas vaalealle
pinnalle kuviosta tulee hyvin hento ja hillitty.
Ota huomioon paperin huokoisuus: Jos paperi
on laadultaan hyvin ohutta tai se kostuessa
imee paljon nestettä, niin lopputulos ei ole
paras mahdollinen.

HELSINKI
Simonkatu 10
Yrjönkatu 38
Itäkeskus, Bulevardi 2.krs

VANTAA
Varisto, Martinkyläntie 63
Kauppakeskus Jumbo,
2.krs

Ääriviivat leimalla,
väritys VersaMarker -kynällä
Leimaa ensin vesileimatyynyllä ääriviivat ja
ripottele leimatun kuvion päälle esim. musta
kohopulveri. Kuumenna kohopulveri. Kun kuvio
on valmis, “maalaa” VersaMarkerilla kohokuvion
tyhjiä alueita ja ripottele haluamasi kohopulveri
näille alueille. Näin voit tehdä kahden tai useamman värisiä kohokuvioita!
Tee esimerkiksi kukan ääriviivat leimasimella ja
väritä kukan terälehdet joko yhdellä värillä tai
vaikka liukuvärjäämällä useilla kohopulvereilla!

ESPOO
Kauppakeskus Entresse

LAHTI
Kauppakeskus Karisma

LEMPÄÄLÄ
Ideapark

JYVÄSKYLÄ
Palokan kauppakeskus
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