
Hvad er der i pakkerne?

Dine nye stencilpakker indeholder:

Et 200x250 mm ark overførselsbånd til nem anvendelse af komplekse
designs.
Et farvet diagram over mønstrene på vinylarkene.
Grundlæggende brugsanvisning.

Hver pakke klassificeres efter det erfaringsniveau, du kan overveje at have, før
du bruger stencils. Niveau 1 stencils kan bruges flere gange på grund af deres
generelle enkle funktioner.

Se nedenfor for, hvordan du bruger dem .

Spring lige for at bruge vores stencils

Forståelse af vores erfaringsniveauer

Vi vil have dig til at få det bedste ud af vores stencils! For at hjælpe dig har vi givet hver af
vores pakker et af tre erfaringsniveauer. Nogle af stencilerne er mere vanskelige at anvende
end andre, så denne guide hjælper dig med at beslutte.

2 ark tema-stenciler på 80 mikron maling maskeringsmaling vinyl, der er
egnet til påføring på mange forskellige underlag.

https://www.hampshiresheen.com/stencils/?fbclid=IwAR2lLOal_QPXCZ1hVNY6L-822aTka1rWAAtJX95QM4h-q35SXI4pLN2Kip0#how-to
https://www.hampshiresheen.com/stencils/?fbclid=IwAR2lLOal_QPXCZ1hVNY6L-822aTka1rWAAtJX95QM4h-q35SXI4pLN2Kip0#how-to


Erfaringsniveau: 1
begynderstencils, der passer til alle oplevelsesniveauer. Disse stencils kan
genbruges, hvis de behandles med omhu.

Erfaringsniveau: 2
Nogle erfaringer med brug af stencils og airbrushing eller andre
anvendelsesmetoder. Disse kunder kan også have haft erfaring med at bruge
overføringsbånd og 'luge'.

Erfaringsniveau: 3
Du har et godt niveau af erfaring med stencils, airbrushing og andre
medieapplikationsteknikker og har erfaring med at 'luge' og bruge
transferbånd.

Bemærk, at ikke alle vores stencils kan genbruges. Emballagen til hvert
sæt angiver, om de kan genbruges eller ej. Generelt, jo mere indviklet
stencilen (niveau 2 og 3), jo mindre chance er der for genbrug.

Sådan bruges Hampshire Sheen Stencils

Brug af stencils er sjovt og meget givende. At få fat i dem er let med vores niveau 1-sæt, da
de skræller meget let af og påføres lige så let. For at hjælpe dig videre er her nogle ting at
overveje.

Tag dig tid: Selvom stencilerne let kan skrælle af og på, er det vanskeligt at præmiere det
uden at strække eller rive det, hvis det klæber til sig selv. Undgå ligeledes at anvende for
meget farve på én gang. Flere lette frakker foretrækkes frem for en tung. Dette hjælper med
at forhindre blødning under stencilen og tilskynder til en gradvis opbygning af farve.

Overfladevalg: Stencils fungerer bedst med almindeligt, tætkornet træ som ahorn, sycamore



og bøg. Deres tætte kornstruktur kan slibes meget glat med lille chance for, at din farve bløder
ind i kornet under vinylen. Du kan også bruge disse stencils på mange andre hårde glatte
overflader som metal, glas, maling osv.

Sikkerhed: Tag forholdsregler for at passe på din hud, lunger og øjne ved hjælp af personlige
værnemidler, der er passende til jobbet.


