Zadnji korak izdelave vašega
rezbarskega izdelka. Članek zajema
izbiro pravilne barve za vrste lesa.

Oglejte si svoj dokončani rezbarski izdelek. Pravkar ste pospravili svoja orodja in imate nekaj
časa, da občudujete, kaj ste naredili. Edina stvar, ki tej dragocenosti manjka, je nekaj svetlosti
barve. Če je to vaš primer in ste prišli, da bi izvedeli razliko med barvami, nekaj pravil za
barvanje lesa in dobili odgovore na vprašanja o tem, kako pobarvati rezbarsko umetnino.

Če ne veste, kako pobarvati ali dokončati svojo rezbarsko umetnino, jo je po končanem delu
zelo lahko poškodovati. Nedokončan les se bo sčasoma posušil in razpokal, nepravilno
nanesena barva pa bo razpokala ali se luščila. Zato ne hitite z eksperimentiranjem, ne da bi
najprej vsaj malo prebrali o tej temi, se seznanili z osnovnimi točkami pravilnega ravnanja in
potem boste zadovoljni z odličnim barvnim rezultatom, ki ste ga dobili.

Kako torej z barvo ne poškodujete svoje lesene umetnine? Ali obstajajo omejitve glede vrst
barv, katere vrste barv uporabljate za rezbarije iz lesa? Kako lesene rezbarije po barvanju

zapečatite in jih ohranite varne za daljše časovno obdobje? Vsa ta vprašanja bomo
obravnavali tukaj.

Kako barvati rezbarije
Kako torej pobarvate rezbarije? To je večinoma odvisno od velikosti projekta in cilja, ki ga
želite doseči s poslikavo, ter od truda, ki ste ga pripravljeni vložiti.
Kaj si morate zapomniti pred barvanjem: pred nanosom barve na les vedno uporabite
temeljni premaz. Z njim se bo barva enakomerneje usedla in ne bo padla v majhne razpoke v
lesu.

Za majhne projekte in enostaven nanos je najbolj smiselno uporabiti akrilne barve. Na voljo
je veliko barv in vrst le-teh, zelo enostavno jih je nanašati in ne potrebujejo veliko časa za
sušenje. Po sušenju so tudi vodoodporne, tako da je to nedvomna prednost. Za večje
projekte je najprimerneje uporabiti barve iz lateksa. So precej podobne akrilnim, vendar se
barve iz lateksa prodajajo v večjih količinah, zato je smiselno kupiti več barve le za večjo
površino, ki jo boste z njo prekrili. Prav tako imajo veliko različnih možnosti končne obdelave:
sijaj, pol sijaj, mat, saten itd.

Ko izbirate podlago za barvo, si oglejte material, ki je v osnovi barve, ki ste jo izbrali. Za barve
iz lateksa vzemite temeljni premaz na osnovi lateksa, za barve na vodni ali oljni osnovi pa
temeljni premaz glede na vrsto barve, ki jo želite. Za akrilne barve je običajno, da uporabite
gesso.

Naslednje vprašanje, ki ga lahko zastavite po nanosu temeljnih premazov in barv, je: "Kakšno
olje uporabljate za rezbarije lesa?" In to bi bilo pravilno vprašanje. Nobena rezbarija ne bi
smela ostati brez zaključnega sloja ali dveh zaščite - če seveda želite, da bo živela več kot eno
leto.

Upoštevajte, da obstajajo različne vrste zaključnih premazov, tako kot to velja za barve.
Morda se boste želeli držati kemičnega, vendar močnejšega, ali pa oljnega, ki je šibkejši, to je
odvisno od vas. Seveda, če želite izrezljati kuhinjske pripomočke, uporaba kemičnih
zaključnih obdelav ne bo dobra ideja. Prav tako ne bo pametno narediti oljnega premaza za
lesen znak, ki bo zunaj na soncu in dežju.

Močnejše kemične zaključne obdelave, ki se imenujejo tudi večplastna zaključna obdelava,
so odlična izbira, če izdelujete zunanje kipe ali velike kose pohištva. Ta zaključna obdelava bo
bolje zaščitila vašo rezbarijo, vendar ima nekaj pomanjkljivosti. Ne morete ga uporabljati za
žlice, sklede itd. ali pa tam tvegate zastrupitev. Poleg tega se precej dolgo suši. Upoštevajte
dejstvo, da morate nanesti več plasti, saj se zato imenuje večplastna, in razumeli boste, da
lahko traja tudi do nekaj dni. Vendar se to vsekakor splača, če potrebujete močan zaščitni
sloj.

Skrbnejši oljni premaz je odličen za kuhinjske pripomočke iz lesa ali katero koli leseno
rezbarijo, ki bo ostala v notranjosti kot dekorativni element. Hitreje se posuši in ni strupen,
vendar zagotovo ni tako močan, zato imate nekaj stvari za primerjavo. Eno najpogostejših olj
za končno obdelavo je laneno olje.

Upam, da je ta članek odgovoril na vaša vprašanja o tem, kako pobarvati rezbarije iz lesa in
jih nato zapečatiti. Srečno rezbarjenje in barvanje vam je na voljo!

