
 'Luker' flerdelede stensiler 

Vanligvis, i våre nivå 2 og 3 sjablongpakker, er noen av designene i flere 
deler, dvs. du må bruke den ene sjablongen i to eller flere separate stykker 
på arbeidet for å fullføre designet. Dette er hvor et 'luke' verktøy er veldig 
nyttig. 

 

Illustrasjon av en flerdelt sjablong 

 

Øverst til venstre ser du hvordan symbolet skal se ut når du er ferdig. Det 
større grønne bildet viser hvordan sjablongen ser ut på arket. 



For at sjablongen skal se riktig ut når den påføres, må "vinduene" i den 
øverste delen "luke" ut og påføres arbeidet separat fra resten, ettersom de 
ikke er festet til sjablongens hoveddel. 

 

 

For å oppnå symbolet, må vi fjerne den negative delen av sjablongen som 
vises her i blått, slik at fargen påføres det hvite rommet. Bare det å fjerne 
den blå delen vil etterlate "vinduene" som vises i lilla, da de ikke er festet til 
sjablongens hoveddel. 

Vinduene må lukes av arket og påføres uavhengig av arbeidet i riktig 
posisjon. 



 

 

Når Dream-symbolstensilen er påført riktig på stykket ditt og maskert rundt 
kantene, og vinduene har blitt sittende fast i riktig posisjon, kan du deretter 
bruke fargen i det hvite rommet. 

I praksis . . . 



 

Her er Kanji-symbolet for lykke. Du kan se rett over sentrum, det er et hvitt 
'vindu' som ligner på de som er beskrevet ovenfor. 

For å oppnå denne sjablongen, må den negative delen fjernes først, 
påføres og deretter "vinduet" påføres etter. Slik gjør du det. . . 

 



 

For enkelhets skyld skyver du bladet på en håndverkskniv eller annet 
lukningsverktøy under hjørnet av sjablongen og trekker den forsiktig av. 

Legg sjablongen jevnt ned på arbeidsstykket ditt. 

 



 

Når du ser tilbake på sjablongarket, vil du legge merke til at etter at 
sjablongen er fjernet og påført arbeidet, er vinduet nevnt ovenfor fremdeles 
på papiret. 

 



 

Bruk lukningsverktøyet ditt, og ret det manglende stykket av 
papiret. Forsikre deg om at det sitter fast på verktøyet. 

 



 

Legg vinduet i riktig posisjon i sjablongen og trykk på plass. 

 



 

Her er den ferdige sjablongen på stykket med maskebåndet på plass. 

Du er nå klar til å fylle ut sjablongen med ditt valgte medium. 

Noen sjablonger har mer enn ett element som trenger å luke ut, for 
eksempel Mandalas. Forsikre deg om at du kryss henviser sjablongen til 
referansearket når du luker lukten. 
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