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CO TO DECOUPAGE? 

 Słowo decoupage (czytaj dekupaż) pochodzi z języka 

francuskiego i oznacza wycinanie. Początkowo do ozdabiania 

różnych powierzchni używano obrazków wyciętych z materiału, 

potem ktoś wymyślił, że można wykorzystać motywy z papierowej 

serwetki. Serwetki są tak cienkie, że efekt łudząco przypomina 

rysunek. Techniką dekupażu można ozdabiać drewno, metal, szkło, 

porcelanę, kamionkę, tkaninę, świece, meble.  Decoupage to 

prosta technika  zdobienia, inaczej dekupaż, polega na przyklejaniu 

na dowolnym przedmiocie motywów z papieru.. Nie trzeba mieć 

umiejętności plastycznych, by tworzyć piękne motywy. Decoupage 

jest techniką zdobienia, która pozwala wykorzystać gotowe wzory, 

czyli serwetki lub specjalne papiery do decoupage'u. 

 



METODA DECOUPAGE 
– CO JĄ WYRÓŻNIA? 

 Zdobnictwo w takiej postaci to doskonałe rozwiązanie zarówno dla 

osób początkujących, niemających większego doświadczenia w 

dekorowaniu przedmiotów, jak i tych, którzy zajmują się tym 

profesjonalnie. Ze względu na swoją nieskomplikowaną naturę, pozwala 

na szybkie zdobycie wprawy i osiąganie coraz ciekawszych efektów. W 

technice decoupage najczęściej wykorzystujemy trzy materiały. Serwetki, 

specjalistyczny papier decoupage oraz papier ryżowy, który do tej pory 

kojarzony był głównie z kuchnią chińską. Warto przy tym zauważyć, że z 

racji na swoje wartościowe cechy w postaci lekkości, półprzezroczystości 

oraz prześwitujących włókien, daje doskonałe efekty już przy pierwszej 

próbie dekoracji. Oprócz tego, często stosowanymi materiałami są 

gazety, magazyny, czy nawet wydruki komputerowe na cienkim papierze. 

Aby zwiększyć efekty wizualne techniki, można także posłużyć się 

motywami 3D. 



CZEGO  POTRZEBUJEMY  DO 
WYKONANIA OZDOBY TECHNIKĄ 

DECOUPAGE? 
 

 Sprawną pracę zapewnią przybory 

w postaci nożyczek, kleju do danych 

powierzchni (np. do drewna), lakieru 

oraz pędzelków i farb, którymi 

dodatkowo ozdobimy wybrany obiekt. W 

pobliżu dobrze mieć również papier 

ścierny, który sprawdzi się przy 

powstaniu lekkich nierówności. 



 OZDABIANIE 
DECOUPAGE KROK PO 

KROKU  

 Na początek należy wybrać przedmiot do 

ozdabiania. Możliwości są niemal nieograniczone. 

Najczęściej wybierane są elementy wykonane z 

drewna: szkatułki, bombki, jajka wielkanocne, ramki 

na zdjęcia czy nawet biżuteria. Równie dobrze 

technika decoupage sprawdza się przy renowacji 

mebli. 



 KROK I – PRZYGOTUJ: 

 

 Farba akrylowa – używa się jej do malowania powierzchni 

przedmiotów (przed naklejeniem obrazka). 

  Uniwersalny klej do dekupażu - po wyschnięciu staje się 

przezroczysty. Używa się go także jako lakieru. 

 Małe nożyczki lub nożyczki z ostrymi końcami 

 Papierowe serwetki lub specjalny papier do dekupażu ze wzorkami, 

stare gazety. 

 Pędzelek optymalny do nakładania farby akrylowej oraz lakieru na 

wybrany przez nas przedmiot. 

 



 KROK II 

 Po wybraniu przedmiotu, należy 

pokryć go farbą akrylową. Następnie należy 

wybrać wzór serwetki, papieru ryżowego lub 

innego elementu papierowego, którym 

ozdobimy przedmiot. W przypadku 

papierowych serwetek należy oddzielić 

poszczególne jej warstwy i zostawić jedynie 

tą, która zawiera wzór.  



KROK III 

 Następnie wybrany z serwetki motyw wycina się i przykłada do 

zdobionego elementu. Najprościej jest przykryć go specjalnym klejem z 

werniksem. Po jego wyschnięciu na cały obiekt nakłada się kilka warstw 

lakieru, tak, aby brzegi serwetki nie były wyczuwalne pod palcami. 

Istnieje wiele innych dodatków i metod, za pomocą których można 

wzbogacić zdobienie wybranego przedmiotu. Wszystko zależy od 

pomysłu i stylu w jakim planowana jest ozdoba. Sama metoda 

decoupage daje niemal nieograniczone możliwości.  



 SKRÓCONY 
INSTRUKTAŻ 

1. Pomaluj wybrany przez siebie przedmiot farbą akrylową 

2. Wytnij z serwetek lub papieru pojedyncze wzorki. Jeśli 

wykorzystujesz serwetki, oddziel wierzchnią warstwę, tę ze 

wzorkiem. 

3. Posmaruj klejem do decoupage przedmiot, który chcesz ozdobić. 

Nałóż wycięty wzorek na jego powierzchnię. Zwilż palec lub pędzelek 

klejem. Wygładź nierówności. 

4. Pozostaw do wyschnięcia. 



NASZE RADY: 

 

     Jeśli nie jesteś zadowolona z naklejonego obrazka, zanim zaschnie możesz go spokojnie zerwać i nalepić inny. 

     Serwetka ma trzy warstwy, wzory lepiej wycina się, gdy są wszystkie razem. Dopiero po wycięciu oddziel pierwszą warstwę. 

     Jeśli trudno jest ci oddzielić palcami spodnią warstwę serwetki, posłuż się szpilką. 

     Na przedmioty pomalowane ciemną farbą lepiej przyklejać nieprzezroczyste obrazki (np. wycięte z papieru do pakowania, starego 

kalendarza, itp.) 

     Bardzo drobne elementy, np. łodyżki czy inne mikroskopijne detale, lepiej odciąć, a na przedmiocie je domalować. Jest to prostsze 

niż drobiazgowe i pracochłonne wycinanie miniaturowych detali. 

     Jeśli chcesz uzyskać „postarzonego" przedmiotu użyj specjalnego, postarzającego lakieru, który powoduje, że warstwa wierzchniej 

farby popęka wraz z naklejoną serwetką lub papierem. Możesz pomalować nim całą powierzchnię przedmiotu lub tylko jego część.  

 



Dziękujemy za 

uwagę !!! 


