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ÚVOD
Také máte tak rádi dokonalost skla? Jeho čistotu, průzračnost a lesk? A také vám
učaroval pohled na světlo procházející barevnými plochami vitrážových oken?
Já vím, do výroby vitráží se asi nepustíte, ale trochu z toho skleněného kouzla
si přece jen dopřát můžete. Navíc ještě zažít ten krásný pocit, že to malé kouzlo
vzniklo zásluhou vašich šikovných rukou.
Je to tak snadné koupit si pár barev na sklo a pustit se do malování. Z tvoření
a jeho výsledků budete mít radost jistě nejen vy, ale třeba i vaše děti, které mnohé
techniky zdobení skla určitě báječně zvládnou. Malované sklenky, vázy, obrázky
i šperky se navíc mohou stát krásným a originálním dárkem pro všechny, které
máte rádi.
Nemějte strach, že malovat barvami na sklo nezvládnete. Tato kniha vám představí různé způsoby použití těchto barev, pomůže vám při jejich výběru a provede
vás krok za krokem správnými postupy malování. Upozorní vás také na možné
chyby a poradí s jejich odstraňováním. Navíc vám ještě přináší množství šablon
s různými motivy a mnoho inspirací k malování i dalších povrchů jako jsou kov,
smalt, porcelán atd.
Nic už tedy nestojí v cestě vašim prvním pokusům o hru s barvami na sklo.
Věřím, že se vám bude malování dařit, že vám bude přinášet radost a že si práci
s barvami na sklo zamilujete.
											
Karla Hátleová – Kajjka
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DRUHY BAREV
Barvy na sklo
Na našem trhu najdete mnoho druhů barev na sklo. Než se rozhodnete
k nákupu některých z nich, rozmyslete
si, jaké sklo chcete převážně malovat.
Každé barvy mají své výhody i nevýhody a každé se hodí k jinému druhu
zdobení skla.
– Barvy můžeme jednoduše rozdělit
na vypalovací a nevypalovací.
– Také je můžeme dělit podle toho,
čím se ředí.
– No a pochopitelně i podle toho, jak
moc jsou barvy průhledné. Podle krycích schopností jsou barvy transparentní (průhledné), poloprůhledné a krycí.
Stranou teď ponechávám barvy slupovací, kterými rády malují hlavně děti.
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Vypalovací barvy
Už z názvu je jasné, že první druh barev
se fixuje vypálením. Běžné hobby barvy
stačí vypálit doma v elektrické troubě.
Tyhle barvy si určitě vyberte v případě,
že chcete malovat užitkové sklo, které
budete muset umývat. Po vypálení můžete předměty běžně používat. Častější
mytí v myčce nádobí může však barvy
porušit.
Při výběru vypalovacích barev se ptejte
na to, čím jsou barvy ředitelné, a také
po jakou dobu a na jakou teplotu se
vypalují.

Nevypalovací barvy
To, že barvy nejsou vypalovací, znamená, že nejsou vhodné k malování
předmětů, které budete častěji umývat.
Vyberte si je v případě, že budete malovat hlavně barevná sklíčka do oken,
nebo obrázky na skle.
Při jejich nákupu se zeptejte hlavně
na to, čím jsou ředitelné a pak také na
dobu schnutí. V obchodech jsou totiž
k dostání i barvy, které schnou 24 hodin a práce s nimi je odlišná od běžného malování.
Nevypalovacím barvám většinou nesvědčí dlouhodobější vystavení účinkům vlhkosti. Dokonce i pára vznikající
při vaření může po čase poškodit malované předměty. Myslete na to, pokud
si budete chtít vyzdobit malovanými
předměty kuchyň.

Barvy ředitelné lihem

Barvy ředitelné
organickými ředidly
Také barvy ředitelné organickými ředidly mají brilantní odstíny, výborně se
rozlévají, prolínají, zapouští a stínují. Tyto
barvy bývají i vypalovací, ale při vypalování musíte počítat s určitým zápachem
vznikajícím vypalováním ředidla. Stejně,
jako barvy ředitelné lihem, ani barvy
ředitelné organickými ředidly nejsou
vhodné pro malování s dětmi.

Barvy ředitelné vodou
Vodou ředitelné barvy velmi rychle
schnou, což je někdy výhodou a jindy nevýhodou. Dobře drží na oblých
předmětech, protože díky vyšší hustotě
méně stékají. Bývají jemně matnější ve
srovnání s barvami ředitelnými lihem
nebo ředidly. Při vypalování nejsou nijak
cítit, po vypálení výborně drží. Jsou
vhodné i pro malé děti.

Lihem ředitelné barvy mají jasné barvy,
dobře se rozlívají i míchají. Tyto barvy
nebývají vypalovací. Ředění lihem není
složité, ale pokud chcete do malování
zapojit děti, možná bude lepší zvolit jiný
druh barev.

7

DRUHY BAREV
Kontury na sklo
K barvám na sklo patří také kontury.
I mezi konturami jsou rozdíly a to nejen
v barevnosti.

Vypalovací a nevypalovací
Stejně jako barvy, jsou i kontury vypalovací a nevypalovací. Pokud používáte
vypalovací barvy na sklo, vyberte si
i vypalovací konturu. Při jejím nákupu se
nezapomeňte zeptat na dobu a teplotu
vypalování. Pokud budete muset na
namalovaném hrnečku vypalovat barvu
při 150 °C a konturu jen při 130 °C, bude
to problém.

V kovu nebo v plastu
Další rozdíl bývá v balení kontur. Některé
kontury jsou v kovových tubách, jiné
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v plastových. Každá z variant má své
výhody i nevýhody.
S kovovými tubami se velice dobře
maluje hlavně proto, že mají plastový hrot
s vhodným průměrem. Kontura z tuby
vytéká velmi lehce a není potřeba na
tubu příliš tlačit. Stává se však také, že
kovový obal kontury praskne a kontura
se stane nepoužitelnou. Pokud konturu
dlouho nepoužíváte, barva v ní vysychá
nebo vodnatí.
Plastové tuby uchovají konturu v nezměněné podobě opravdu velmi dlouho.
Při práci s nimi je ale potřeba větší síly,
a také se nejspíš neobejdete bez
speciálních kovových nástavců, které
upravují tloušťku čáry vytlačované kontury.

POMŮCKY

Nejčastěji používané potřeby při malování:
• přípravek na odmaštění skla před malováním
• štětce s umělým vláknem
• kelímek s vodou nebo ředidlo či líh
• nádobky na míchání barev (můžete použít i kalíšky od čajových svíček)
• papírové utěrky
• vatové tyčinky
• špendlík na odstranění nechtěných šmouh
• papírová páska
• houbičky na tupování
9

TECHNIKY MALOVÁNÍ
Malování s konturami
Toto je asi nejrozšířenější technika malování na sklo. Nejprve namalujete obrys konturou
a po zaschnutí kontur obrázek vybarvíte. Je to snadné a hezké. K této technice se hodí
všechny typy barev.
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Při malování konturou stačí dodržet
několik pravidel:

sice opatrnost, ale ta se dá časem
naučit.

1) Malíčkem, nebo celým zápěstím ruky,
v níž držíte konturu, se opřete třeba
i přímo o malované sklo a tím si zpevněte ruku. Tohle opření o sklo chce

2) Hrot kontury přiložte při malování
přímo na sklo – ne nad sklo! Pokud není hrot tuby vedený po skle,
kontura se trhá a nedělá tenkou linii.

