Öljyvahaliidut
Wennströmin öljyvahaliidut ovat kotimaisia,
korkealaatuisia ja runsaasti pigmenttejä sisältäviä väriliituja. Öljyvahaliidut ovat vettä hylkiviä
ja niiden jälki on peittävä. Väripinnan saa helposti kiillotettua hankaamalla kevyesti pehmeällä paperilla tai kankaalla.
Kokeile öljyvahaliiduilla esimerkiksi värisekoitusta, raaputustekniikkaa, batiikkitekniikkaa tai
sormitekniikkaa. Helpot ohjeet löytyvät kääntöpuolelta.

Liidut ovat paperoituja ja niitä on saatavana
10 värin ja 16 värin rasioissa.
Liitujen halkaisija on 10 mm ja niitä on sekä
50 mm että 90 mm pituisina.

A.Wennström Oy on suomalainen perheyritys, joka on perustettu 1922.
Tuotteet valmistetaan Suomessa. Wennström Oy/Seriväri-myymälä sijaitsee Helsingissä.
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Sormitekniikka
Vinkkejä:
Kokeile värittää liiduilla eri tavoin:
hennosti, voimakkaasti ja kaikkea siltä väliltä!

Piirrä ja väritä paperille haluamasi
kuvio.

Tasoita värit sormella, jolloin saat
pehmeän ja tasaisen jäljen.

Jos olet värittänyt voimakkaasti, voit kiilloittaa työn sormella,
pehmeällä kankaalla tai paperilla.
Kiilloita väri kerrallaan, jotta
värit eivät sekoitu.

Batiikkitekniikka
Vinkkejä:
Liidun jälki erottuu parhaiten
tummasta vesi- tai peiteväristä.
Älä maalaa peitevärillä päällekkäin enempää kuin kaksi kertaa,
sillä muuten liitu lakkaa hylkimästä vettä.
Piirrä paperille haluamasi kuvio.
Käytä väriä voimakkaasti.

Maalaa kuvio peittoon vesi- tai
peiteväreillä. Liitu hylkii vettä,
jolloin kuvio jää näkyviin.

Batiikkitekniikassa on suositeltavaa käyttää akvarellipaperia
tai vastaavaa.

Värisekoitus
Vinkkejä:
Päällekkäin väritettäessä voidaan sekoittaa värejä tai peittää
alla oleva väri.
Kun värit sekoittuvat, saadaan
uusia sävyjä ja värejä.

Piirrä paperille haluamasi kuvio
haluamillasi väreillä.

Jatka värien päälle eri väreillä tai
saman värin eri sävyillä.

Saat esimerkiksi valon muutoksiin luonnollisen vaikutelman
käyttämällä saman värin eri
sävyjä.

Raaputustekniikka
Vinkkejä:
Pohjan vaalea väritys voi olla
sattumanvarainen tai voit värittää siihen valmiiksi kuvion, jonka
aiot raaputtaa.
Pyri värittämään tumma väri
mahdollisimman tasaisesti.
Väritä paperi eri väreillä, jonka
jälkeen peitä vaaleammat värit
tummemmalla värillä.

Raaputa pintaan haluamiasi kuvioita
esimerkiksi terävällä puutikulla.

Raaputusvälineitä voi olla erikokoisia, mutta niiden on oltava
tarpeeksi teräviä.
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