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Nabo med guld i
Naboens hus havde
stået tomt i et år. Trist
så det ud. Mareridtet
var at det blev købt af
en med store larmende hunde og bilvrag
overalt. Men en dag i
maj kom Anne-Mette
tilfældigvis forbi, og
i løbet af få uger var
hun til sin egen store
overraskelse den nye
nabo!
Hun slog bagagerummet op: Ja, jeg maler
jo. Vil I se? Hun brugte en gammel maleog forgyldningstenik,
vi ikke kendte. Grunden var lagt til et godt
samarbejde, og siden
er det gået stærkt.

Vore forfædre kunne trylle med materialerne, og der ligger en hel skat gemt i deres gamle håndværk,
lige til at plukke. De var bundet af strenge traditioner og ritualer, mens vi i dag kan bruge det frit. Det
ligger der en hel verden af muligheder i! Jeg lærte det selv på en uddannelse i Gamle Maleteknikker på
Skolen for Kunst og Håndværk i år 2000, og begyndte at lege med at kombinere de forskellige teknikker.
Marmorering som undermaling, - gamle tandbørster til at sprøjte med sprit og farve, male med vand
og duppe med svampe. Tynde, tynde lag, så man til sidst opnår en 3D-effekt. Fattigmandsguld eller
bladmessing, så florlet, at det stikker af ved det mindste åndepust, lægges på. Senere ætses med eddike,
og en lille time efter kan jeg lægge hovedet på skrå og straks begynder de at myldre frem. Jeg fanger
dem med stregen: springfyre og bukke, narre, hekse og kvinder på jagt, som lister sig ind fra sidelinjen
og overtager værket.

Ikoner - ætsning-

Folk syntes mine billeder
lignede moderne ikoner, maling og guld på træ -, så
det kaldte jeg dem. Egentlig
kommer mine billeder
slet ikke i nærheden af et
rigtigt ikon. Det er nemlig
et helligt billede af Kristus,
Maria eller en helgen. De
var ikke ret store, de blev
lavet i rejseformat, så folk
bogstaveligt talt kunne
have en bærbar forbindelse
til det guddommelige med
sig overalt. Det særlige ved
ikonerne var nemlig, at de
ikke kun var billeder. De
indeholdt rent faktisk det
guddommelige, var bærer
af gudskraften, som den
troende så i helt bogstavelig forstand var i kontakt
med, når man stod foran
det.
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Derfor er ikoner aldrig kun til
pynt, de skal betyde noget. For
mig er det hverdagen, der er hellig: den smukke linie i en hals der
bøjes optaget nedover indkøbsdisken, to drenge, der hænger over
cykelstyrene og tydeligt er gode
venner, vreden hos læreren, der
er i byen med nogle trælse unger,
glimtet af humor i mandens øjne
ved siden af. Så jeg rå-bruger af
livet, hvor jeg møder det: i hverdagen, i bøgerne, og naturligvis
i kunsten gennem tiderne, som
jo altid har håndteret livet på
forskellig vis.
Jeg har galleri og kursussted ved
siden af Tempa Håndværk i en
gamle skolestue. Og hvis du ikke
kan stå for fristelsen til at sprøjte
sprit med tandbørsten og lade
guldet flagre florlet, så kan du jo
komme på kursus i en weekend
og lære det. Kig på hjemmesiden www.sojlegalleriet.dk eller
www.amlehrskov.dk. Du er altid
velkommen.
Anne Mette Lehrskov.

Se hvordan du nemt selv kan lave ikonbilleder på side 6 - 7 ved
hjælp af ikonpapir, decouapagelim, slagmetal og brun eddike.
Se eksklusive Jule- og Ikonkort på side 8 - 9.
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Ikoner

Ikoner er et helligt billede
af Kristus, Maria eller en
helgen. Historisk var de
ikke ret store, de blev
lavet i rejseformat, så folk
bogstaveligt talt kunne
have en bærbar forbindelse
til det guddommelige med
sig overalt. I Danmark er vi
nærmest ved vores kristne
tro omkring juletid, så hvad
er mere nærliggende end
at lave små Ikonbilleder
som gaver til sine nærmeste vener og familie. Ved
at anvende ikonpapir limet
på med decoupagelim og
så anvende ætseteknik
med brun eddike ovenpå
fåes nogle flotte dekorative Ikoner med et antikt
udseende.
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Ikoner af Anne Mette Lehrskov.

Materialer

•
•
•
•
•
•

Ikontræplader eller træskærme
Trævæglysestage
Akryl hobbyfarve
Ikondecouapagepapir
Decoupagelim, blank
Klæberfix

•
•
•
•
•
•

Slagmetal, messing
Brun lagereddike
Filtmotiver
Plastnet, syplast
Metalgenstande, kors, hjerter
Stempelmotiver, jul fra Fiskars

Ikonbilledet skal kunne lukkes
som en bog, så det er flot med en
ætset dekoration på forsiden. Her
har et filigranfilthjerte dyppet i
eddike fået lov til at ligge indtil
messingen var ætset væk.
Når ikonet åbnes kan den stå som
en skærm.

•
•
•
•

Staz On stempelfarve, sort
Madkulør
Evt. metallic guldmaling
Ophæng
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Ikonbilleder
Sådan gør du:
1) Mal træpladerne i den ønskede
farve. Her er anvendt råhvid,
mørk blå, sort og dyb en rød
farve.
2) Lim ikonbilleder fast med blank
decoupagelim. Riv eller klip
billederne ud. Laker mindst
2 gange med decoupagelim
ovenpå billedet.
3) For at opnå et ekstra gammelt
look kan man gnide dele af
decoupagepapiret væk mens
det er vådt af limen.
4) Bland klæberfixen i et glas i
forholdet 1 del lim til 1 dele
vand og bland godt.
Pensl den tynde lim på billedet
i et jævnt lag og lad det tørre
ca. 30 min. Limen skal være
nappetør.
5) Læg slagmetallet på ved hjælp
at et stykke pap. Gnid fast
med fingrene. Kan lappes. Sæt
stykkerne på med fingrene.
6) Gnid overskydende af med et
stykke køkkenrulle.
7) Læg det forgyldte billede i
en plastbakke eller balje og
spray eller hæld en sjat brun
lagereddike på. Fordel eddiken
over biledet. Lad eddiken ætse
metallet væk tilfældigt eller
læg nu ting i eddiken, alt kan
bruges.
8) Snore, ståltråd, blade, blonder,
sten m.m. Plastiknet (klip f.
eks. kors). Filtfigurer (dyp først
filtfigurerne i eddike).
Forzinkede og rustne ting
(klamper, søm, nøgler, etc.) giver kobberagtig eller mørkbrun
effekt. Æts til man synes om
resultatet. Hold godt øje, det
kan gå hurtigt alt efter varme
og fugtighed i lokalet. Det er
eddiken sammen med luft som
giver ætseeffekten, sørg for at
tingene ikke ligger i en sø af
eddike.
Fjern genstandene fra billedet
og neutraliser ved at dyppe
billedet forsigtigt i meget
varmt sulfovand. For hård eller
hurtig neutralisering fjerner
for meget af effekterne, selv
slagmetallet kan skylles af.
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9) Det tørre billede kan evt.
lakeres. Ansigter kan tegnes op
med en sort pen.
10) Patiner evt. ekstra med madkulør.
11) Stempel evt. ovenpå med
permanent sort stempelsværte.
Lim metalkors eller hjerter fast.
Sæt et ophæng fast bag på billedet.
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Jule- og
Ikonkort
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Slagmetal i messing limes på syntetisk papir
med fortyndet klæberfix og ved hjælp af ganske almindelig brun lagereddike og forskellige
effekter i metal, filt eller plastik ætses de mest
fantastiske mønstre i metallet. Det færdige
papir monteres til exklusive Jule- eller Ikonkort.
Ætseteknik udviklet af Anne-Mette Lehrskov, Søjlegalleriet
og Tempa Håndværk.

med ætseteknik
Materialer

•
•
•
•
•

Syntetisk papir
Klæberfix/limfix
Slagmetal, messing eller kobber
Brun lagereddike
Diverse metalfigurer, plastikog filtemner

•
•
•
•
•
•

Ikonstickers
Dekorationsrammer til kort
Diverse karton
Pearlstickers
Stickersborter
Skæremaskine, skapecutter

•
•
•
•

og skæreskabeloner
Dobbeltklæbende tape
Siliconestempler, jul
Stempelblok af akryl
Staz On permanent
stempel farve, sort

1
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1) Bland klæberfixen i et glas i
forholdet 1 del lim til 2 dele
vand og bland godt.
Farv evt. papiret med
voksmaling inden limning.
Pensl den tynde lim på det
syntetiske papir i et jævnt lag
og lad det tørre ca. 30 min.
Limen skal være nappetør.
2) Læg slagmetallet på ved
hjælp at et stykke pap. Gnid
fast med fingrene. Kan lappes. Sæt stykkerne på med
fingrene.
3) Gnid overskydende af med et
stykke køkkenrulle.
4) Æts mønstre med diverse
genstande og brun lagereddike. Kom eddike på genstanden. Læg det forgyldte papir
i en plastbakke eller balje og
spray eller hæld en sjat brun
lagereddike på. Fordel eddiken over papiret. Læg nu ting
ned i eddiken, alt kan bruges.
5) Snore, ståltråd, blade, blonder, sten m.m. Plastiknet (klip
den ønskede form). Filtfigurer
(dyp først filtfigurerne i eddike).
Forzinkede og rustne ting
(klamper, søm, nøgler, etc.)
giver kobberagtig eller
mørkbrun effekt. Æts til man
synes om resultatet. Hold
godt øje, det kan gå hurtigt
alt efter varme og fugtighed
i lokalet. Husk det taget længere tid at ætse på kobber.
Det er eddiken sammen men
luft som giver ætseeffekten,
sørg for at tingene ikke ligger
i en sø af eddike.
Fjern genstandene fra papiret
og neutraliser ved at dyppe
papiret forsigtigt i meget
varmt sulfovand. For hård
eller hurtig neutralisering
fjerner for meget af effekterne, selv slagmetallet kan
skylles af.
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Jule- og Ikonkort
Sådan gør du:
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6) Lad papiret tørre og find
spændende områder som
monteres til kort. Monter
i små rammer og sæt det
på majesticpapir inden det
monteres på karton, så der
kommer flere farver i lag
på kortet. Pynt yderligere
med stickersborter og evt.
ikonstickers.
7) Anvend evt. en shapecutter og skær motiver efter
skæreskabeloner.
8) Monter alt med
dobbeltklæbende tape. Sæt
pearlstickers ovenpå som
matcher i farven.
9) Med Staz On permanent sort
stempel farve er det muligt
at stemple ovenpå det ætsede papir. Anvend siliconestempler på en akrylklods
eller gummistempler.
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Ætseteknik på glas
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Med ætseteknik på slagmetal med brun lagereddike kan man på glas opnå
de flotteste effekter, hvor
lyset kan skinne igennem
på lysglas og lanterne.
Teknikken er også utrolig
elegant på glaskugler og
fade til lys. Ved at give de
færdige genstande glasdecoupage bliver de holdbare og kan tåle afvaskning i
hånden.
Glasting af redaktionen.

De viste glaskugler er ætset med
husholdningsfolie med huller i, og
lametta som er viklet omkring kuglen efter at eddiken er sprayet på.

Materialer

•
•
•
•
•
•

Glasfade til lys
Lysglas til fyrfadslys
Lanterner
Glaskugler
Glasfarve
Klæberfix

•
•
•
•
•
•

Slagmetal, messing og kobber
Glasdecoupage
Husholdningsfolie, stanniol
Broderiplast, plastblomster
Metalgenstande
Lametta
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Ætseteknik på glas
Sådan gør du:
1) Som udgangspunkt anvendes den samme grundteknik som på træ og syntetisk
papir. Glasset kan males
med glasfarve som kan
hærdes i en almindelig bageovn. Mal eller dup farven
på. Man kan også ætse
direkte på klar glas.
2) Pensl efter hærdning i ovn
klæberfix (1 del klæberfix
til 1 del vand) på og lad
det tørre til nappetør.
3) Læg slagmetal på og gnid
overskydende af med et
stykke køkkenrulle.
4) Æts mønstre med diverse genstande og brun
lagereddike. Kom eddike på
genstanden.
5) Læg f. eks. ovenpå husholdningfolie med huller i krøllet sammen, broderiplast,
plastblomster, metalgenstande eller små stykker
stanniol krøllet sammen.
6) Æts til den ønskede effekt
opnås og neutraliser/skyl i
varmt sulfovand.
7) Giv genstanden glasdecoupage og hærd i ovnen
igen efter anvisningen på
glasdecoupagen.
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