Met Leder verf werken van Marianne Hobby.
Ontdek hoe je met deze verf eindeloos kan combineren. Je kan niet alleen je kleding maar
ook jassen, hoeden, regenkleding, parapluis, die weer gemaakt zijn van synthetische stoffen
maar ook leer, zoals schoenen, tassen, riemen, portemonnees kunt u goed meet leer verf
bewerken. Maar ook uw wandeluitrusting kan een moderne outfit krijgen. De gummi
laarzen, je koffer noem maar op. Geef het een persoonlijk tintje.
De verf is spaarzaam in gebruik en kan verwerkt worden met een penseel of een sponsje.
De verf droogt met een zeer hoge elasticiteit en met een zijde matte tint. Voor schoenen of
laarzen zou men het nog een keer kunnen aflakken met leder glanslak. Het is dan beschermt
tegen vetten, was, olie. Onderhoud en impregneermiddelen.
Uiteraard dienen de te bewerken onderdelen vet en olie vrij te zijn. Bij twijfel je te bewerken
stuk eerst even reinigen met Leder reiniger. Zeker als u nieuwe producten, die hebben
namelijk een was laag, of gebruikte producten die u van schoenpoets of vet heeft voorzien.
Men kan met de contourstift ( zwart, zilver of goud) een tekening maken en deze later
inkleuren is een van de mogelijkheden. Zo ook met schilderstape vlakken maken en delen
daarvan inkleuren.
Het gebruik van stempels werkt ook leuk. Je dept op de stempel wat verf met de sponsje en
drukt deze af. Later zou je hem nog kunnen bewerken met de effectstiften (rood, blauw,
goud, zilver, iriserend . Ook met metaalfolie kan het goed gecombineerde worden.
Je kan zelf eerst het te bewerken onderwerp met Craquelé lak bewerken, dit 30 tot 40
minuten laten drogen en dan met de gekleurde leerverf er overheen. Het is verstandig om
de verf dan met een paar druppeltjes water te verdunnen.
Het droog procedé kan versneld worden door het te drogen met een föhn. Na 24 uur is het
waterbestendig. Je kan penselen, sponsjes en je handen reinigen met water.
Veel plezier met het gebruiken van deze super leerverf.

