Express Transfer – ennennäkemätöntä kuvansiirtoa
Uudella Express Transfer -kuvansiirtoaineella siirrät lasertulostetut
mustavalko- tai värivalokuvat tai vaikka haluamasi tekstin paperiin, puuhun,
maalatulle pinnalle, silkkiin tai kankaaseen helposti ja nopeasti.
Tarvittavat työvälineet:

Kuvansiirto kankaalle

- Express Transfer -kuvansiirtoaine
- lasertulostimella tulostettu kuva (peilikuva)
- taittoluu, iso jäätelötikku tms. puulasta
- pumpulipuikkoja
- maalarinteippiä
+ paperia, kartonkia tms., johon kuva siirretään

Työvaiheet

• Tulosta kuva tai teksti lasertulostimella kopiopaperille.
Tarkista kuvan suunta – jos tulostat kuvan peilikuvana,
se siirtyy pohjaan oikein päin. Voit kääntää kuvan
esikatseluohjelmassa tai mobiilisovelluksessa, tai tuoda
sen Wordiin ja kääntää kuvan siellä. Huomaa, että
tarvitset yhden tulosteen kutakin työtä varten; et voi
käyttää samaa tulostetta kahta kertaa.
• Kiinnitä tuloste nurinpäin alustaan maalarinteipin avulla.
Kasta pumpulipuikko kuvansiirtoaineeseen. Pyyhi liika
kosteus pullon suulle tai paperiin.
• Käsittele kuva kauttaaltaan kuvansiirtoaineeseen
kastetulla pumpulipuikolla. Jos kuva on iso, voit työstää
yhden osa-alueen kerrallaan.
• Hierrä taittoluulla tai puulastalla kuva kiinni alustaan.
Mitä vähemmän paperi pääsee liikkumaan, sitä
tarkemmin kuva siirtyy.
• Kun kuva on kiinnitetty, irrota teippi varovasti ensin
yhdeltä sivulta ja tarkista, että olet muistanut käsitellä
kuvan joka nurkan ja yksityiskohdan. Jos työssä näkyy
aukkoja, hiertämistä on helppo vielä jatkaa. Kun olet
tyytyväinen lopputulokseen, irrota teipit.
Jos haluat kuvasta kulutusta kestävän (ts. siirrät kuvan
esimerkiksi pöydän tai tarjottimen pintaan), suojaa kuva
vesipohjaisella lakalla tai viimeistelyvernissalla.

Kiinnitä tuloste nurinpäin
alustaan. Kasta pumpulipuikko
kuvansiirtoaineeseen. Pyyhi
liika kosteus pullon suulle tai
paperiin.

Käsittele kuva kauttaaltaan
kuvansiirtoaineeseen kastetulla
pumpulipuikolla. Jos kuva on
iso, voit työstää yhden
osa-alueen kerrallaan.

Laita käsiteltävän kankaan taakse pala kartonkia. Siirrä
sitten kuva kankaaseen yllä olevan ohjeen mukaan; kostuta
kuva kuvansiirtoaineeseen kastetulla pumpulipuikolla ja
hierrä. Kun olet valmis, älä irrota paperia, vaan silitä
paperin päältä keskilämpöisellä silitysraudalla 15–20
sekunnin ajan. Kostuta ja hierrä kuvaa sitten uudelleen.
Lopuksi irrota tuloste, laita kuvan päälle puhdas kopiopaperi ja silitä vielä kertaalleen n. 30 sekunnin ajan.

Vinkkejä, sovelluksia, ideoita:

• Työstettävän pinnan tulee olla kuiva ja vaalean sävyinen.
• Muista kääntää kuva aina ennen tulostamista; kuva
siirtyy peilikuvana.
• Tuloste voi olla minkä mallinen tahansa. Voit repiä
reunat, jakaa kuvan osiin tms. Siirrä kuitenkin aina yksi
kuva kerrallaan.
• Jos siirrettävä kuva on suuri tai jos kyseessä on pitkä
teksti, etene osa kerrallaan. Aloita yhdestä nurkasta;
kostuta ja hierrä, ja jatka kostuttamalla ja hiertämällä,
kunnes olet käsitellyt koko kuvan.
• Älä kastele kuvaa. Jos kuva leviää, siirtyy epätarkasti tai
muuttuu utuiseksi, syy on voi olla se, että käytät liikaa
kuvansiirtoainetta. Riittää, että paperin pinta kostuu ja
muuttuu läpikuultavaksi.
• Kokeile kuvansiirtoainetta kerrosmaalauksiin ja sekatekniikkatöihin. Voit jatkaa työskentelyä myös siirrettyjen
kuvien päälle suojaamalla ne ensin värittömällä gessolla.
• Ei epämiellyttävää tuoksua; sisältää eteeristä öljyä, joka
antaa kuvansiirtoaineelle sitruksisen tuoksun.
• Älä anna pienen pullon hämätä; tuote on todella
riittoisaa!

Hierrä taittoluulla tai puulastalla
kuva kiinni alustaan. Mitä
vähemmän paperi pääsee
liikkumaan, sitä tarkemmin
kuva siirtyy.

Tarkista, että olet muistanut
käsitellä kuvan joka nurkan ja
yksityiskohdan. Kun olet
tyytyväinen lopputulokseen,
irrota teipit.

Suojaa valmis kuva halutessasi
vesipohjaisella lakalla tai
viimeistelyvernissalla.

