Tuesday, April 3, 2012
How Did You Paint That?
This is probably the number one question I get--how did you paint that, what is your
paint technique? Honestly, I am not sure I have a technique, but I will attempt to share
with you what I do. However, I do have a disclaimer: I have been painting furniture for
a dozen years. My style or technique has evolved and changed and developed over
those years, and I am sure it will continue to do so. I also believe that I might have a
knack for it, it comes easily and naturally to me--how I paint a particular thing is often a
feeling or instinct. So, with that said, here you go:
I am showing this on a piece of pallet wood--all wood and furniture is different and take
the paint and stain differently. As I discovered with my accidental finish on my pallet
coat hook shelf, if at first you don't succeed, keep playing and trying. I sand the wood
usually a little before painting to get some of the rough spots off, but not too much as
the roughness helps add to the character. I most often use what is called a chip brush.
These are inexpensive, natural bristle brushes that cost under $1. I like them because
they do not cover completely, and are cheap enough to replace as needed.

As I have said many times, I slap some paint on. I usually paint several boards at once,
starting with the lightest color of paint I am using.

I do not clean off my brush between colors, but I do brush it on wood until most of the
color is gone. I do use a different brush for red or if the colors aren't going to blend
well. Hint-- I keep a separate brush that I use only for red paint in case it doesn't get
completely cleaned out.

I wait a bit for the paint to dry. It isn't always completely dry when I paint the next
layer, it depends on how impatient I am. I only painted 2 layers for this tutorial, but I
have done up to 5. I do not completely cover up the first layer. For my pieced pallet
things I have being painting mostly just one color since they are so colorful.

When the paint is dry (again, mostly dry anyway), I sand it--sometimes a lot, sometimes
very little. I most often us an 80 grit sandpaper or whatever is on the sander.

Here is how much I sanded this piece of wood:

I then use a stain, sometimes a wax, over the top. I have found some of the pallet wood
takes the stain really dark so I have been using something a little lighter like Early
American or Provincial. I ran out of those a few days ago, so I am using dark walnut.

I cover the paint/piece of wood completely. Notice, I use a chip brush for this too.
Wipe the brush off on a rag and one will last you several months.

After putting on the stain, I wipe it off with a rag (a piece of an old t-shirt). Note--stain
rags should be put in a bucket of water and not reused. I throw them out on trash day.
A friend's garage caught on fire from 4 stain rags left on a pile of trash--use caution!!
And drumroll please...the finished results:

I do not always put a clear finish on my pieces. However, have I mentioned that I might
be impatient at times? I often use a clear spray to finish pieces because it dries the stain
just about instantly. I also use a finish if it is an outdoor piece.
Some of you have asked what colors of paint I use. Honestly, it changes always-sometimes I use cans of latex I have and sometimes I grab some craft acrylic paint. I
often mix colors that I have bits of. If you see a particular color you want to know
about, leave me a comment and I will let you know if it has an actual color name I can
give you :). Hope this helps.

Como você pintar isso?
Este é provavelmente o número um pergunta que recebo - como você pinta que, qual é a
sua técnica de pintura? Honestamente, eu não tenho certeza se tem uma técnica, mas
vou tentar compartilhar com vocês o que eu faço. No entanto, eu tenho um aviso: Venho
pintando os móveis para uma dúzia de anos. Meu estilo ou técnica tem evoluído e
mudado e desenvolvido ao longo desses anos, e estou certo que continuará a fazê-lo. Eu
também acredito que eu poderia ter um talento especial para ele, ele vem de forma fácil
e natural para mim - como eu pintar uma coisa particular é muitas vezes um sentimento
ou instinto. Assim, com o que disse, aqui vai:
Eu estou mostrando isso em um pedaço de madeira de paletes - todos de madeira e
móveis é diferente e tirar a tinta e manchar de forma diferente. Como eu descobri com a
minha chegada acidental em minha estante gancho palete casaco, se no início você não
conseguir, continuar jogando e tentando. Eu areia da madeira geralmente um pouco
antes de pintar para obter alguns dos pontos ásperos fora, mas não muito como a
rugosidade ajuda a adicionar o personagem. Eu costumo usar o que é chamado de uma
escova de chip. Estes são baratos, escovas de cerdas naturais que custam menos de US $
1. Eu gosto deles porque eles não cobrem completamente, e são baratos o suficiente
para substituir, conforme necessário.

Como eu já disse muitas vezes, pra bater um pouco de tinta sobre. Eu costumo pintar as placas
de uma só vez, começando com a cor mais clara de tinta que estou usando.
Eu não limpar minha escova entre as cores, mas eu faço escova-lo na madeira até que a
maioria da cor se foi. Eu uso um pincel diferente para o vermelho ou se as cores não estão
indo para misturar bem. Dica - Eu mantenho uma escova separado que eu uso só para tinta
vermelha no caso de ele não ficar completamente limpo.
Eu esperar um pouco para a tinta secar. Nem sempre é completamente seco quando eu pintar
a camada seguinte, isso depende de como eu sou impaciente. Eu só pintou 2 camadas para
este tutorial, mas tenho feito até 5. Não cobrir completamente até a primeira camada. Para as
minhas coisas de paletes pieced eu sendo a pintura em sua maioria apenas uma cor, uma vez
que são tão coloridas.
Quando a tinta estiver seca (de novo, principalmente secar de qualquer jeito), eu areia que - às
vezes muito, às vezes muito pouco. Eu na maioria das vezes nos uma lixa 80 ou o que for sobre
a lixadeira.
Aqui é o quanto eu lixei este pedaço de madeira:
I, em seguida, utilizar uma mancha, por vezes, uma cera, por cima. Eu encontrei alguma da
madeira de paletes leva a mancha escura realmente assim que eu tenho vindo a utilizar algo
um pouco mais leve como Early American ou Provincial. Eu corri para fora daqueles poucos
dias atrás, então eu estou usando nogueira escura.
Eu cobrir a pintura / pedaço de madeira completamente. Aviso, eu uso uma escova de chip
para isso também. Limpe o pincel fora em um pano e um irá durar vários meses.
Depois de colocar sobre a mancha, eu limpe-a com um pano (um pedaço de um velho t-shirt).
Nota - trapos mancha deve ser colocado em um balde de água e não reutilizado. Eu jogá-los
fora em dia de lixo. Garagem de um amigo pegou fogo a partir de 4 panos de manchas
deixadas em uma pilha de lixo - advertência uso! E drumroll por favor ... os resultados finais:
Nem sempre colocar um revestimento claro sobre minhas peças. No entanto, já mencionei que
o que eu poderia ser impaciente às vezes? Costumo usar um spray claro para terminar pedaços
porque ela seca a mancha quase instantaneamente. I também utilizar um acabamento se é
uma peça exterior.
Alguns de vocês perguntaram quais as cores de tinta que eu uso. Honestamente, ele muda
sempre - às vezes eu use latas de látex que eu tenho e às vezes eu pego um pouco de tinta
acrílica de artesanato. Costumo misturar cores que eu tenho pedaços de. Se você ver uma cor
específica que você quer saber sobre, me deixe um comentário e eu vou deixar você saber se
ele tem um nome de cor real que lhe posso dar :). Espero que isso ajude.

Pallet Bench Tutorial
I finally remembered to take some pictures in process so thought I'd share a pallet
bench/ coffee table tutorial with you. You can use this same tutorial to make a pallet
sofa table or step stool.
Here is the pallet I started with:

Using a jigsaw I cut off this piece to use for my bench/coffee table.

Oops, one side, what was the middle piece, is in rough shape.

Oh well, it is pallet wood, not going for perfection here so I glued and screwed it.

I then added end pieces for looks, but also to make the piece more sturdy. These too are
from a pallet.

Next come legs--as you can see these are cut from pallets as well, see all those nails?
Remember, pallet wood is less than perfect, look carefully to get straight pieces.

Put the legs in place

I put 2 screws in from the side, 3 along the front--usually I only use 2 screws in each
place--But I got a little excited this time :).

This next step is crucial for squaring up the piece. Add a piece of wood between the
legs. Measure the distance at the top part of the legs and cut your board this length.
Use a clamp to help hold it on place. It was at this point with this particular bench that I
realized the two ends were a half of an inch different in widths. PALLET WOOD IS
NOT PERFECT and working with it is not for those who cannot go with the flow, i.e.
my once a math teacher husband who likes

percision.

Here is the bench at this point:

Next comes cutting the wood to fill in the bench or table. This too was from a pallet.
Because this bench is a little more narrow on one end, I had to cut and number my

pieces. Normally I randomly cut and paint wood pieces and then fill them in where they
fit. I decided since I was painting wood for the bench, I might as well paint some other
pieces for future projects.

I was a little concerned with this color scheme that I chose--am I resurrecting the 80's?
Peach, teal, grey--really Becky? What can I say? I was feeling it!

I painted the legs and "frame" also:

Okay, I forgot to take any pictures after this point, but I used the nail gun to the attach
the boards, sanded and stained it. So many possibilities to make this your own--use
different colors, different sizes of pallets, add a shelf to the bottom and have fun!

Find more ideas at Funky Junk Interiors.
Tutorial Bench Pallet
Eu finalmente se lembrou de tirar algumas fotos em processo então pensei que eu iria
partilhar um palete tutorial tabela banco / café com você. Você pode usar esse tutorial mesmo
para fazer uma tabela sofá palete ou escadinha.
Aqui está o palete Comecei com:
Usando uma serra eu cortar este pedaço de usar para minha mesa de bancada / café.
Opa, de um lado, qual foi a peça do meio, está em forma grosseira.
Oh bem, é madeira de paletes, não vai para a perfeição aqui, então eu colado e parafusado-lo.
Eu, então, acrescentou peças finais para aparência, mas também para fazer a peça mais

resistente. Estes também são de uma palete.
Próximas pernas vêm - como você pode ver estas são cortadas a partir de paletes, bem como,
ver todas aquelas unhas? Lembre-se, madeira pallet é menos do que perfeito, olhar com
cuidado para obter peças retas.
Coloque as pernas no lugar
Eu coloquei 2 parafusos na do lado, 3 ao longo da frente - geralmente eu só uso 2 parafusos
em cada lugar - Mas eu tenho um pouco animado desta vez :).
O próximo passo é crucial para a quadratura o pedaço. Adicionar um pedaço de madeira entre
as pernas. Meça a distância na parte superior das pernas e cortar o seu bordo deste
comprimento. Use uma pinça para ajudar a segurá-la no lugar. Foi neste momento com este
banco em particular que eu percebi que as duas pontas eram uma metade de uma polegada
diferente em larguras. MADEIRA PALETE não é perfeito e trabalhar com ele não é para quem
não pode ir com o fluxo, ou seja, o meu marido uma vez por professor de matemática que
gosta percision.
Aqui está o banco neste momento:
Em seguida, vem o corte da madeira para preencher o banco ou mesa. Este também era de um
palete. Como esse banco é um pouco mais estreita de um lado, eu tive que cortar e numerar
as minhas peças. Normalmente eu aleatoriamente cortar e pintar peças de madeira e depois
preenchê-los onde eles se encaixam. Decidi desde que eu estava pintando a madeira para o
banco, assim como eu poderia pintar algumas outras peças para projetos futuros.
Eu estava um pouco preocupado com esse esquema de cores que eu escolhi - estou
ressuscitando os anos 80? Pêssego, verde azulado, cinza - realmente Becky? O que posso
dizer? Eu estava me sentindo isso!
Pintei as pernas e "frame" também:
Ok, eu esqueci de tirar fotos a partir desse ponto, mas eu usei a pistola de pregos ao anexar as
placas, polida e corados-lo. Tantas possibilidades para fazer desta a sua própria - usar cores
diferentes, tamanhos diferentes de pallets, adicionar uma prateleira ao fundo e divirta-se!

Procurar mais idéias em Interiores Lixo funky.

Monday, April 2, 2012
Patchwork Pallet
Another pallet project Becky? Yes, I am afraid so :), and don't worry, there are more where
these came from. I have realized all pallets are different and each one speaks to me in a
different way as to what it is to become. This particular pallet was saying, "Bench me!"
I actually remembered to take a few process pictures. I started by cutting the pallet in half
lengthwise with a jigsaw, leaving the center board on the side I wanted. I then cut the edges
(one being the original outside edge or board, and one being what was the center board)

straight, meaning I cut off the wood "scallops" pallets usually have. I then added 2 boards
underneath, which were needed for what I had planned for the top.

2x4 legs were screwed in from 2 sides of the top.

I then cut off the remaining boards from the side of the pallet I cut off. These were not as long
as the boards left on the pallet because of leaving the center board. I did not have any other
pallet pieces that were narrow and long enough to fit in between the existing pallet slats. But
with the remaining shorter pallet pieces I could patch the top together, thus the reason for the
two boards underneath.

After some sanding and painting, I cut the boards as needed and nail gunned them to the
bench. I also added a 2x4 perpendicularly to the legs for extra support. This piece works well
as either a bench or a great coffee table.

Find more ideas at Funky Junk Interiors!

Pallet patchwork
Outro projeto palete Becky? Sim, eu tenho medo assim :), e não se preocupe, há mais de
onde estes vieram. Eu realizei todas as paletes são diferentes e cada um fala para mim
de uma maneira diferente sobre o que é se tornar. Esta paleta especial estava dizendo:
"Bench-me!"
Na verdade, eu lembrei de tirar fotos de processos. Comecei cortando o pallet ao meio
longitudinalmente com um quebra-cabeça, deixando a placa de centro no lado que eu
queria. Eu, então, cortar as bordas (sendo um deles a borda original fora ou placa, e um
ser o que era a placa de centro) em linha reta, ou seja, eu cortei a madeira "vieiras"
paletes geralmente têm. Em seguida, adicionei 2 placas de baixo, que eram necessários
para o que eu tinha planejado para o topo.
Pernas 2x4 foram atarraxada a partir de 2 lados da parte superior.
Em seguida, retira as placas restantes do lado da palete I cortada. Estes não eram tão
longo como as placas deixadas na palete porque de deixar a placa central. Eu não tinha
nenhuma peça de paletes outros que eram estreitos e longos o suficiente para caber entre
as ripas de paletes existentes. Mas com as restantes peças curtas de paletes que eu
pudesse corrigir o topo juntos, portanto, a razão para as duas tábuas embaixo.
Depois de algum lixar e pintar, eu cortar as placas, se necessário com unhas e baleado-

los para o banco. Eu também adicionei um 2x4 perpendicularmente às pernas de apoio
extra. Esta peça funciona bem como qualquer banco ou uma mesa de café grande.

The Accidental Finish
My pallet obsession continues and after being gone all last weekend, I arrived home to a
fresh pile of pallets that sweet hubby had picked up for me (the neighbors love me...or
not). I have been asked where I find pallets. I see them everywhere and have stopped
into a few businesses to ask for them. The businesses are more than happy to get rid of
them.
Some of the pallets hubby got were beautiful, others not so much. One in particular was
rough and uneven, and I thought it might become firewood. But, upon further
inspection I realized it would work well as one of the pallet book holder shelves we
have all seen. I cut off the piece I needed with a jigsaw and added a couple of pallet
boards--one to the bottom and one across the back middle section to complete the shelf.

And the accidental finish part of the story? I painted this fun little piece red initially and
added a stain, a dark stain. I didn't like it. Black and red always remind me of Asian
decor, not that there is anything wrong with that, it just isn't my style. I decided to slap
on some green and turquoise paint that I was using another pallet project and my
accidental, unintended finish happened.

Some sanding and stain, a few added hooks and I was happy. If you haven't noticed I
add hooks to just about everything possible. In my opinion hooks are one of the best
organizing tools out there and if I can add some to a project I will.

Find more ideas at Donna's Funky Junk Interiors.

O Finish acidental
Minha obsessão palete continua e depois de ter ido todo fim de semana passado,
cheguei em casa a uma pilha nova de paletes que marido doce tinha pego para mim (os
vizinhos me amar ... ou não). Tenho sido perguntado onde eu encontrar paletes. Eu os
vejo todos os lugares e pararam em algumas empresas a pedir por elas. As empresas são
mais do que feliz em se livrar deles.
Alguns dos paletes marido ficou eram bonitos, outros nem tanto. Um em especial foi
duro e irregular, e eu pensei que poderia tornar-se lenha. Mas, após uma inspecção mais
aprofundada percebi que iria funcionar bem como um dos paletes estantes porta-nós
todos vimos. Eu cortei o pedaço que eu precisava com um quebra-cabeça e acrescentou
um par de placas de paletes - um para a parte inferior e outro lado da seção traseira meio
para completar a prateleira.
E a parte final acidental da história? Eu pintei este pedaço vermelho pouco de diversão
inicialmente e acrescentou uma mancha, uma mancha escura. Eu não gostei. Preto e
vermelho sempre me lembrar de decoração asiática, não que haja algo de errado com

isso, ele simplesmente não é meu estilo. Decidi dar um tapa em um pouco de tinta verde
e turquesa que eu estava usando um outro projeto de paletes e minha chegada, acidental
inesperada aconteceu.
Alguns lixar e mancha, alguns ganchos adicionados e eu estava feliz. Se você ainda não
percebeu que eu adicionar ganchos para quase tudo possível. Na minha opinião ganchos
são uma das melhores ferramentas de organização lá fora e se eu puder adicionar algum
para um projeto que eu vou.
Procurar mais idéias em Interiores Funky do Donna Lixo.

Palatable

pal-at-a-ble: adj. (1) pleasant to taste (2) acceptable or
satisfactory
A word that definitely describes how I feel about this pallet sofa table I made. The top
and legs and apron pieces are all from FREE pallets. The bottom shelf is from scrap
pieces I had.

If you will notice the legs, one leg on each end is bigger than the other, just how the
wood was on the pallet. The 2x4 bottom shelf support piece and the top support piece
where part of the pallet too, in the original spot where they were on the pallet.

I did not take the pallets apart, but rather used my jigsaw to cut the pieces apart that I
needed. And as all my "stories" seem to end, paint, sanding and stain finished the table
off. The cost, the colors...I am a happy junker!

Find more ideas at Northern Cottage.and at Funky Junk Interiors.

saboroso
pal-at-a-ble: adj. (1) agradável ao paladar (2) aceitável ou satisfatório
Uma palavra que definitivamente descreve como me sinto sobre esta tabela sofá pallet
que fiz. A parte de cima e as pernas e peças são todas de avental paletes GRÁTIS. A
prateleira inferior é de peças de sucata que eu tinha.

Se você vai notar as pernas, uma perna de cada lado é maior que o outro, assim como a
madeira era sobre o palete. O 2x4 de fundo peça de suporte de prateleira e da peça de
apoio superior, onde parte da palete também, no local original onde estavam sobre o
palete.
Eu não tomar as paletes separados, mas usei a minha cabeça para cortar os pedaços que
eu precisava. E como todas as minhas "histórias" parecem terminar, pintura, polimento
e manchar terminou a tabela fora. O custo, as cores ... Eu sou um junker feliz!
Procurar mais idéias em Cottage.and do Norte em Interiores Lixo funky.

Salvaged Tray
I have been missing in action for a few days, sorry. I had myself a good ol' blonde
moment--took off to see my mom and sis for a few days and thought, "I have pictures of
lots of new things, I will do a post or two from mom's computer." Problem is, the
pictures were back home on my computer. See, I was naturally blonde at one point in
time and gosh darn, I pay good money to stay that way!
So armed with my visual inspiration on Saturday morning, I hit the garage and came up
with a few things, this little tray being one my favorite creations from my day of work.

The 2 long sides are picket fence pieces, the short sides and bottom slats are from a
pallet,

and the handles are cut from a broken window sash.

I used a nail gun to put it together, added some...you know the answer, paint and stain.

So many fun uses for this little tray, where would you use it?

Bandeja recuperado
Eu tenho desaparecidos em ação por alguns dias, me desculpe. Eu tinha-me um
momento ol 'loira boa - tirou para ver minha mãe e irmã por alguns dias e pensei: "Eu
tenho imagens de montes de coisas novas, vou fazer um post ou dois a partir do
computador da mamãe". O problema é que as fotos eram de volta para casa no meu
computador. Veja, eu era naturalmente loira em um ponto no tempo e gosh darn, eu
pago um bom dinheiro para ficar desse jeito!
Então, armado com a minha inspiração visual na manhã de sábado, eu bati na garagem e
veio com algumas coisas, esta pequena bandeja de ser uma de minhas criações favoritas
do meu dia de trabalho.
Os lados compridos 2 são peças cerca de estacas, os lados curtos e ripas de fundo são a
partir de uma palete,
e os cabos são cortados a partir de um caixilho da janela quebrada.
Eu usei uma pistola de pregos para colocá-lo em conjunto, acrescentou alguns ... você
sabe a resposta, pintar e mancha.
Divertimento assim que muitos usos para esta pequena bandeja, onde você usá-lo?

Word to the Wise
I used some of my scarp pieces to make this wise words sign.

I used a thin piece of wood on the back to attach the signs to.

Quick and easy and a great use for leftovers.

Find more ideas at Funky Junk Interiors!
Palavra ao Sábio
Eu usei algumas peças minhas escarpa para fazer sábio este signo palavras.
Eu usei um pedaço fino de madeira na parte de trás para fixar as placas para.

Rápido e fácil e uma excelente utilização de sobras.
Procurar mais idéias em Interiores Lixo funky!

Another Box? Yep!
Another little wooden box, this one I made.

I used pallet scraps.

Each side is a different color,

the inside is not painted, just stained.

I added some leather belt handles again--a perfect box to corral kitchen counter clutter,
in a bathroom, or the family room.

Find more ideas at My Repurposed Life.
utra caixa? Sim!
Outra pequena caixa de madeira, um presente que eu fiz.
Eu usei restos de paletes.
Cada lado tem uma cor diferente,
o interior não é pintado, apenas manchado.
Eu adicionei alguns cinto de couro lida novamente - uma caixa perfeita para encurralar a
desordem cozinha balcão, em uma casa de banho, ou o quarto da família.
Procurar mais idéias para a minha vida reorientada.

Pallet Island
Ooo--doesn't pallet island sound like a wonderful place to visit? A beach filled with
pallet lounge chairs where umbrella drinks rest on pallet tables. I am afraid this is not
that kind of island. But it is a kitchen island made from a pallet.

This was a smaller pallet, with little spaces in between the wood. I added some small
trim pieces and croquet mallet handles to fill the spaces and the some Bri Wax to shine
it up.

The legs were made from 2x6's, I added locking casters and the bottom shelf from pallet
pieces.

A croquet mallet handle for a towel bar,

a bottle opener and hook on the front and a pallet wine and book holder and this pallet
island is ready to roll.

Ilha pallet
Ooo - doesn't som ilha palete como um lugar maravilhoso para se visitar? Uma praia
cheia de cadeiras de paletes sala onde guarda-chuva de descanso bebidas nas mesas de
paletes. Eu acho que esta não é esse tipo de ilha. Mas é uma ilha de cozinha feita a partir
de uma palete.
Este foi um menor palete, com pequenos espaços entre elas na madeira. Eu adicionei
alguns pequenos pedaços de acabamento e croquet malho alças para preencher os
espaços ea cera alguns Bri a brilhar-lo.
As pernas foram feitas a partir de 2x6, acrescentei rodízios com trava e da prateleira de
baixo a partir de pedaços de paletes.
A alça croquet malho por uma barra de toalha,
um abridor de garrafas e um gancho na parte da frente e um vinho de paletes e portalivro e esta ilha palete está pronto para rolar.
Posted by Becky@Beyond The Picket Fence at 12:30 AM

I Want to Ride my Bicycle, I Want to Ride my Bike!

Using a vintage image from The Graphics Fairy, I painted this 3x4 foot sign on some
pallet wood I put together.

I used the pencil on the back transfer method--quite the pain, but it worked for the most
part. Some of it I had to make up because the wood was so hard it didn't transfer well,
but I was pleased with the results.

I used a light stain over the top. A fun piece with some visual imapct.

Find more ideas at Graphics Fairy!
Eu quero montar minha bicicleta, eu quero montar minha bicicleta!
Usando uma imagem do vintage de The Fairy Graphics, pintei este sinal pé 3x4 em
alguma madeira pallet eu juntos.
Eu usei o lápis sobre o método de transferência de volta - bastante dor, mas ele
trabalhou para a maior parte. Alguns dos que eu tive que fazer até porque a madeira era
tão difícil que não transferir bem, mas eu estava satisfeito com os resultados.
Eu usei uma mancha de luz por cima. A parte do divertimento com alguns imapct
visual.
Procurar mais idéias em gráficos fada!

Stool Tute Tute!
I finally remembered to take some pictures while making a stool to share a tutorial with
you.
First decide what you are using for your top. I have been using two 2x6's, which make

mine about 18x11 (these shown area little smaller--they were a special order to fit under
one of the tables I had made).

Then cut 2 pieces of trim board or 2x4s 2 inched shorter than the length of your top.

I set these on the top and then measure what I need for the shorter side pieces. I have
not been doing mitered corners because I use trim boards and it is too thin. I assemble
the apron or frame with the nail gun. Since I screw the legs in from both sides, this
doesn't need to be solid.

Then cut 4 2x4s for legs, mine have varied in height, but usually 12 inches.

Lay frame upside down on a flat and level surface. I screw legs in with 2 screws in the
front and one 3 inch long screw from the side.

I paint and sand all pieces separately. Because I use trim boards I have a very narrow
space to drill through to attach the top. I set the top pieces on there to get them in the
right place and then take 1 piece off so I can see exactly where to drill.

And there you have it, a simple, sturdy stool, and for me, all made from reclaimed
wood!

Tute fezes Tute!
Eu finalmente se lembrou de tirar algumas fotos ao fazer um banquinho para
compartilhar um tutorial com você.
Primeiro, decida o que você está usando para o seu início. Tenho vindo a utilizar dois
2x6, o que fazer sobre o meu 18x11 (estes área mostrada pouco menor - eles eram uma
ordem especial para caber em uma das tabelas que eu tinha feito).
Em seguida, corte 2 pedaços de placa de guarnição ou 2 2x4s avançou mais curto que o
comprimento de seu superior.

Eu defini-los na parte superior e, em seguida, medir o que eu preciso para as peças mais
curtas laterais. Eu não tenho feito cantos mitrados porque eu uso placas de acabamento
e é muito fino. Eu montar o avental ou um quadro com a pistola de pregos. Uma vez
que eu parafuso as pernas em a partir de ambos os lados, isto não precisa ser sólido.
Em seguida, corte 4 2x4s para as pernas, o meu têm variado em altura, mas geralmente
12 polegadas.
Lay quadro de cabeça para baixo em uma superfície plana e nivelada. Eu parafuso
pernas com 2 parafusos na parte da frente e um parafuso de 3 polegadas longo do lado.
Eu pinto e areia todas as peças separadamente. Porque eu uso placas de acabamento eu
tenho um espaço muito estreito para perfurar para anexar o topo. Eu definir as peças
principais de lá para pegá-los no lugar certo e, em seguida, tomar 1 pedaço que eu possa
ver exatamente onde perfurar.
E aí está, um banco simples, robusto, e para mim, todos feitos de madeira recuperada!

Burlap Ruffled Pillow
Thanks for linking up-- keep on linking up through the weekend. And remember to
visit each other's links (yes mom).

Made a little burlap pillow. I always make my pillows as covers so I can change them
easily and just have a cover to store, not a whole pillow. Plus, you don't have to
handstitch it closed.
Start with a square the size you want (Remember to add some for seam allowance-- i.e.
if you want a 16 inch pillow, cut a 17 inch square giving you 1/2 inch seam allowances.)
Cut the second piece 4-5 inches longer--17" x 22". Now cut the rectangular piece into 2
unequal pieces. One will be half the size of your pillow size plus 1". For example, 1/2
of 17" is 8 and 1/2 plus 1"--so one piece will be 9 and 1/2 and one will be 12 and 1/2.
Following me??

Now iron and sew under a finish seam on the 2 irregular rectangles, along the 17" side.
With right sides together pin the smaller rectangle down first, with the larger rectangle
on top, the sewn seams toward the middle. Be sure to pin down the finished seams (see
picture) so they don't catch.

Sew all around the pillow. Turn right side out and add a pillow form or thrift store
pillow.

Oh yes, and the ruffles? I didn't show that part, but this fabric was from a paneled
prairie skirt I got at thrift store, loved the fabric. Usually the opening part of the pillow
is the back, but I made it the front of this pillow. I used one of the zipper roses as a
button and a jute string to wrap around it for a closure.

Serapilheira Pillow Ruffled
Obrigado por ligar-se - Keep On ligando-se através do fim de semana. E lembre-se de
visitar cada um dos outros links (sim mãe).
Além da cerca de piquete
Fez um travesseiro serapilheira pouco. Eu sempre faço meus travesseiros como cobre
para que eu possa alterá-los facilmente e só tem uma capa para guardar, não um
travesseiro todo. Além disso, você não tem que handstitch-lo fechado.
Comece com um tamanho do quadrado que você quer (Lembre-se de adicionar algum
para costura -. Ou seja, se você quer um travesseiro de 16 polegadas, corte um quadrado
de 17 polegadas que lhe dá 1/2 polegada costura subsídios) Corte o segundo pedaço 4-5
polegadas mais tempo - 17 "x 22". Agora cortar o pedaço retangular em 2 partes
desiguais. Um deles será a metade do tamanho do seu tamanho travesseiro mais 1 é de 8
e 1/2 mais 1 "" Por exemplo, 1/2 de 17. "- Então um pedaço será de 9 e 1/2 e uma será
de 12 e 1/2. Após me?
Agora ferro e costurar sob uma costura acabamento nos 2 retângulos irregulares, ao
longo de 17 lado ". Com o lado direito junto prender o menor retângulo para baixo em
primeiro lugar, com o retângulo maior em cima, as costuras cosidas em direção ao
centro. Certifique-se de fixar para baixo as costuras finais (ver imagem) para que não
pegar.
Costure todo o travesseiro. Vire à direita para fora e adicionar um formulário travesseiro
ou almofada brechó.
Ah, sim, e os babados? Eu não mostrou essa parte, mas este tecido era de uma saia
pradaria painéis eu tenho em brechó, amei o tecido. Normalmente, a parte de abertura
do travesseiro é a volta, mas eu fiz isso na frente deste travesseiro. Eu usei uma das
rosas zíper como um botão e um fio de juta para embrulhar em torno dele para um
fechamento.

Art For Freeeee!
Okay, you have to have seen Bedtime Stories to read my post title correctly. Soooo,
hubby bought himself a little present, a new BIG TV. What I like about it is it led to
redecorating to find a home for the new beast. Hubster built these shelves next to our
fireplace, which is what I always wanted anyway (and yes, they are dark wood after my
previous post touted my disdain for dark wood and dust, but the children won't be eating
on these and the top shelf is too high to see the dust).

I had fun decorating these on a budget, spent $30 on baskets and that was all I
purchased. I wanted something to prop up on the top shelf to draw your eye up and
away from the black monstrosity. I spied a window frame in my stack of windows-- the
color was perfect. I cut a piece of thin plywood I had to fit the back and stained it a
dark oak color. I then used my Cricut to cut out a bunch of this leafy design from white
vinyl and stuck them down. I used a clear coat of poly over the whole thing at this point

to seal the edges--not sure if I would do that again as some of the paint peeled up with
it.

I then brushed blue, cream, green, and yellow paint over it all, using water to blend the
paint.

After it dried I pulled off the vinyl. As I said, a little bit of paint came up with the vinyl,
but you can't tell. I did use poly over all of it to keep the edges down. I attached the
board to the window frame and put it in place--I love the blue color up there.

Find more ideas at Funky Junk Interiors, Between Naps on the Porch, Cottage Instincts,
The Girl Creative, The DIY Showoff, and at All Thingz Related !
Art For Freeeee!
Ok, você tem de ter visto Bedtime Stories para ler o meu título do post corretamente.
Soooo, marido comprou um pequeno presente, uma nova TV BIG. O que eu gosto é que
levou a redecorar a encontrar um lar para o animal novo. Hubster construiu essas
prateleiras ao lado de nossa lareira, que é o que eu sempre quis de qualquer maneira (e
sim, eles são de madeira escura depois do meu post anterior elogiado o meu desprezo
pela madeira escura e poeira, mas as crianças não vai estar comendo sobre estes e no
topo prateleira é muito alto para ver a poeira).
Eu me diverti decorando estes em um orçamento, gastou US $ 30 em cestas e isso era
tudo que comprei. Eu queria algo para escorar na prateleira de cima para desenhar o seu
olho para cima e longe da monstruosidade preta. Avistei uma moldura da janela na
minha pilha de janelas - a cor era perfeita. Cortei um pedaço de madeira fina que eu
tinha para se ajustar à volta e corados-lhe uma cor de carvalho escuro. Então, usei
minha Cricut para cortar um monte de este projeto de folhas de vinil branco e colocouas para baixo. Eu usei uma camada transparente de poli sobre a coisa toda, neste ponto
para selar as bordas - não tenho certeza se eu iria fazer isso novamente como alguma da
pintura descascada com ele.
Eu, então, escovado creme, azul, verde e tinta amarela sobre tudo isso, usando a água
para misturar a tinta.
Depois de seco tirei o vinil. Como eu disse, um pouco de tinta surgiu com o vinil, mas
você não pode dizer. Eu usei poli sobre tudo para manter as bordas para baixo. I anexa a
placa para a moldura da janela e colocá-lo no lugar - eu amo a cor azul lá em cima.

Procurar mais idéias em Interiores Lixo Funky, entre sestas na varanda, Instintos
Cottage, The Girl Criativa, O Showoff DIY, e em todos Thingz Relacionado!

Pottery Barn Knock Off with a Twist
Hey, Froggers. I worked at the Cozy Crop House annual yard sale today, took care of
the Fam., and mowed, so I'm bushed, but I thought I'd update you on my latest project.
Now, before you tell me that "this has been done before", I reassure you that I already
know that. However, I added my own twist.
I started out with a plain board.

I decopaged it with some pages from an old, 1937 Life magazine. Thanks, Grandma, for
fishing them out of the barn and giving them to me about 30 yrs. ago.

I love using these magazines because the paper is so sturdy, but not thick. It makes
using the decopage technique a breeze.
I try to use as little glue as possible to avoid bubbles. I read somewhere that you should
apply the glue, wait just a few minutes for it to become ever so tacky, then place your
paper on it, covering it with more glue after you've smoothed it with a brayer.
Sometimes it does take practice, which I HATE!

I covered my board, then I sanded the paper off of the edges.

I roughed it up slightly after it cured overnight.

And, here's where I didn't take pics, however, you can get an idea what I did in my blog
post here.
I just designed the layout and placed the numbers on my board, painted over it with
Annie Sloan Chalk Paint in Graphite, lifted the numbers, and waxed it with oak Briwax.

I like how the armadillo is featured on the big 0. I SO planned that! ;)

I'm pretty much liking this twist on an old knock-off.

Thanks for checking this out, and as usual, please leave comments if you like it!
And by the way, I've entered a giveaway drawing for a 3M projector over at House of
Hepworths. Feel free to check it out.
Pottery Barn Knock Off with a Twist
Hey, Froggers. Eu trabalhava na colheita venda Cozy House quintal anual de hoje, tomou conta
da Fam., E roçada, por isso estou exausto, mas eu pensei que eu iria atualizá-lo sobre o meu
mais recente projeto.
Agora, antes que você me diga que "isto foi feito antes", eu tranquilizá-lo que eu já sei disso.
No entanto, eu adicionei meu toque pessoal.
Eu comecei com uma placa simples
Eu decopaged-lo com algumas páginas de um velho revista Life, 1937. Obrigado, avó, para a
pesca-los para fora do celeiro e dando-lhes para me cerca de 30 anos. atrás.
Gosto muito de usar essas revistas porque o papel é tão robusto, mas não grossa. Isso torna o
uso da técnica de decopage uma brisa.
I tentar usar como cola pouco quanto possível para evitar bolhas. Eu li em algum lugar que
você deve aplicar a cola, espere apenas alguns minutos para que ela se torne sempre tão
brega, em seguida, coloque o papel sobre ela, cobrindo-o com mais cola depois de ter alisado
com um Brayer. Às vezes ele não ter prática, o que eu odeio!
Cobri minha placa, então eu lixei o papel fora das bordas.
Eu desbastada-lo um pouco depois de curada durante a noite.
E, é aqui que eu não tirar fotos, no entanto, você pode ter uma idéia do que eu fiz no meu blog
aqui.
Eu só desenhou o layout e colocou os números na minha placa, pintado com tinta Chalk Annie
Sloan em Grafite, levantou os números, e se fortaleceu com carvalho Briwax.
Eu gosto de como o tatu é destaque na grande 0. I SO planejado isso! ;)
Estou gostando muito bonito esta torção em um velho knock-off.
Obrigado por verificar isso, e como de costume, por favor, deixar comentários, se você gosta!
E pelo jeito, eu entrei um desenho doação de um projetor 3M na casa de Hepworths. Sinta-se
livre para verificá-la.

…So much inspiration!
By Desiree · 96 Comments
One of the things that I love about blogging
is

how much inspiration I get from all of you.
Last week there were

two tables at the link party that

took my breath away…
The first table was done by

I am in love with the

Redoux…

warm colors of the wood and the
natural rustic feel of it…
PERFECTION!

The second table was entered by

This is just

Red Hen Home

EXTRAordinary. I was AMAZED
by the work put behind this master piece.

All the graphic is painted by hand… WOW!

Looking at this two

beauties I remember my own kitchen table.

I bought this table almost two years ago from a young couple for $25.00
The top of the table has never been in great shape but I didn’t mind since it
was meant to be abused by countless amounts of spills, craft paint, hot glue… and many other
things…

Now, when I saw these pictures I knew I was ready to let the table retire from her previous
duties and

little pampered and even honor her for been the
foundation of so many great dinners and moments.

be a

The first thing I did was sand the table

PERFECTLY down…

It looked like a completely different table
already!

After this part was done it was time to apply the vinyl
stencil that I had previously designed and cut…
{Click here for a complete tutorial of how to use vinyl
stencils}

…Then I was ready to stain the design. I used an antiquing dark glaze by Valspar.
My advice if you are thinking to do something like this is to use

small

amounts of paint at a time. Paint or a thick glaze is better that regular
stain {too “liquidly”}
for this part of the process…
I know you know BUT

DO NOT BRUSH THE PAINT side to side
or up and down.

When you are working with STENCILS

ALWAYS tap your paint

with a flat brush.

Then it was time to let it dry… Perfect for me and Mimi to take
a

HOT CHOCOLATE break while Papi and the other little savages
were playing basketball at the Church…

….Then we were ready to stain the table. I always like to test my stains in a piece of similar

Check out my fancy
gear

wood before I apply it on the final surface…

At this point I ended with this…

…And after the final clear glaze with this…

From ordinary…

to EXTRAordinary…

…And now I better say good bye because

we are ready for dinner

Tanta inspiração!
Por Desiree · 96 Comentários
Uma das coisas que eu amo sobre blogs
é o quanto a inspiração que recebo de todos vocês.
Na semana passada, havia duas mesas na festa link que
me tirou o fôlego ...
A primeira tabela foi feita por Redoux ...
Eu estou no amor com as cores quentes da madeira ea sensação natural, rústico dela ...
PERFEIÇÃO!
A segunda tabela foi inscrito pelo Red Hen Início
Isto é simplesmente extraordinário. Fiquei espantado
pelo trabalho desenvolvido por trás desta obra-prima.
Tudo o gráfico é pintado à mão ... WOW!
Olhando para estas duas belezas que eu lembro a minha mesa da cozinha própria.
Eu comprei esta tabela há quase dois anos de um jovem casal por US $ 25,00
O topo da tabela nunca esteve em grande forma, mas eu não me importava, uma vez que
foi concebido para ser abusado por inúmeras quantidades de vazamentos, pintura artesanal,
cola quente ... e muitas outras coisas ...
Agora, quando eu vi essas fotos eu sabia que estava pronto para deixar a mesa se aposentar a
partir de suas funções anteriores e

ser um pouco mimado e até mesmo para homenageá-la foi a fundação de tantos jantares e
grandes momentos.
A primeira coisa que fiz foi lixar a mesa perfeitamente para baixo ...
Parecia um quadro completamente diferente já!
Após esta parte foi feito que era hora de aplicar o vinil
stencil que eu tinha anteriormente desenhado e corte ...
{Clique aqui para um tutorial completo de como usar stencils vinil}
Então ... eu estava pronto para manchar o design. Eu usei um esmalte escuro antiquing por
Valspar.
Meu conselho, se você está pensando em fazer algo parecido com isso é usar pequenas
quantidades de tinta de cada vez. Paint ou um esmalte grosso é melhor que regular mancha
{também "liquidamente"}
para esta parte do processo de ...
Eu sei que você sabe MAS NÃO Pincele o lado PINTURA para o lado ou para cima e para baixo.
Quando você está trabalhando com stencils SEMPRE toque sua pintura
com um pincel chato.
Então era hora de deixá-la secar ... perfeito para mim e Mimi para tomar
uma quebra de chocolate quente enquanto Papi e os outros selvagens pequenos
estavam jogando basquete na Igreja ...
Então .... estávamos prontos para manchar a mesa. Eu sempre gosto de testar meus manchas
em um pedaço de madeira semelhante antes de aplicá-lo sobre a superfície final ... Confira
minha fantasia engrenagem ;)
Neste ponto, eu acabei com isso ...
E depois ... o esmalte final, claro, com este ...
De ordinário a extraordinário ... ...
E agora ... É melhor eu dizer adeus, porque estamos prontos para o jantar ;)

Faça Você Mesmo: Decoupage com Folhas de Revistas
decoupage, DIY, faça você mesmo, passo a passo, reciclagem Adicionar comentários
mai 022011
5tweetsretweet

Pessoas queridas, vocês sabem que minha casa vive em constante transformação.
Adoro mudar móveis e objetos de lugar, além de enjoar de algumas peças.
Por isso, reciclo e crio, sempre. Porque acredito que nossa casa tem que ter a nossa cara.
Cada ambiente onde passamos algum tempo deve nos trazer alegria e bem estar.

Depois que mudei meu quarto todo ( e ainda não mostrei aqui ), resolvi fazer a mesa do
escritório, onde fico muito tempo respondendo e mails, blogando e tuitando.
Como doei alguns móveis que havia ganhado e nem encaixavam direito no local, além
de me irritarem por não serem a minha cara, peguei uma mesinha de mosaico
emprestada do Atelier.
Acontece que a mesa era pequena e eu me esmagava ali… rs
Um belo dia, o famoso dia D, encomendei um pé sob medida com meu serralheiro, e
cortei um tampo de madeira como eu queria e sonhava !!!
Daí que a mesa ficou por mais de um mês assim: os pés novos mas sem pintura, e o
tampo cru de madeira. E eu cheia de encomendas, sem tempo para pensar em mim… rs
Na sexta-feira passada, me deu um clic e pensei: É hoje que eu faço a minha mesa!!!
Resolvi fazer o tampo com decoupage de folhas de revistas, e fiz um passo a passo pra
vocês!!!
Pessoas, eu fiz esta mesa com todos os materiais novos ( pés e tampo ), mas ela pode ser
feita com qualquer peça que vocês tenham em casa.
Sabe aquela mesinha que você enjoou? E aquele criado mudo sem graça? Não doe, não
jogue fora, não gaste dinheiro comprando outro. RECICLE!!!
Você vai ter um móvel com a sua cara, sem gastar quase nada, e ainda vai ficar
muuuuuuuuito feliz de ter feito algo lindo!!!
Vamos ao PAP???
Mesa com Decoupage de Folhas de Revistas

MATERIAIS

1–
Tampo
Como eu disse, não precisa ser uma peça nova, e esta decoupage pode ser feita em
qualquer material: madeira, ferro, fórmica, vidro, entre outros.
2 – Recortes de revistas
Eu peguei minhas pastas de recortes inspirativos, que sempre uso para meus trabalhos, e
escolhi imagens que me agradam muito.
3 – Cola branca do rótulo azul – Cascorez Extra
4 – Verniz Acrilico Fosco – FC 12
5 – Tesoura
6 – Pincel
7 – Plástico fino
8 – Pote com água para diluir a cola
Materiais que esqueci de fotografar:
9 – Estilete
10 – Tintas Coloridas – Esmalte à base de água
11 – Estopa
Decoupando os Recortes

Fui escolhendo as imagens que mais me agradavam e colei-as com cola diluida em bem
pouca água.
Dilui a cola com água no local da aplicação mesmo.
Para cada imagem escolhida, uma aplicação de cola + água no local desejado. Não
aplique a cola no tampo todo, pois ela seca rapidamente. Aplique a cola + água com o
pincel.
Para a colagem, é necessário que você escolha o local onde será aplicado o recorte, e
comece por uma das bordas. Você cola esta borda e segura a outra extremidade com
uma mão. Em seguida, vai colando a imagem com a outra mão, bem devagar, e sempre
com com o plástico em cima da imagem.
Assim, não há perigo de rasgar o papel, nem de que se formem bolhas de ar, porque
você cola e ao mesmo tempo aperta a imagem com o plástico.
Algumas bolhas podem eventualmente aparecer. Neste caso, pressione-as
DELICADAMENTE, e elas desaparecerão.
Eu estava MEIO ansiosa e fiz algumas colagens meio rápido, ou seja, ficaram algumas
bolhas, mas nada indecente… rs

Na
imagem acima, o tampo prontinho, mas sem acabamento.
Gente, foi uma delícia ficar escolhendo as imagens e o lugar onde as colocaria!!!
A tarde passou VOANDO!!!

Detalhes
do tampo.
Notem que há alguns espaços onde aparece a madeira de fundo.

Tive a idéia de pintar estes espaços, pois eram muito pequenos.

E lá fui
eu com o pincel zero, escolhendo cores que combinassem com as imagens!!!
Como fiz algumas sobreposições de imagens, foram poucos os espaços que tive que
pintar.
Você pode colar mais ao invés de pintar.
Depois de terminar o tampo, fiz o acabamento das laterais, com o estilete.
Cortei os pedacinhos de papel que ficavam para fora, bem delicadamente.

Depois,
pintei a lateral, pois optei por não colar nada na mesma.
Escolhi esta cor porque estou num momento azul da minha vida!
Com a mesma cor, pintei os pés de ferro, porque queria algo muito alegre!!!
Notem que , pintado assim, o pé nem parece ferro.
Como mencionei acima, usei esmalte à base de água. Este azul criei com a tinta branca e
algumas gotas de corante líquido azul. Ficou mará, não ficou?
Para finalizar o trabalho, apliquei, com a estopa, 2 demãos de verniz acrílico fosco no
tampo. O verniz protege e é necessário, pois as folhas são bem sensíveis. Estou
pensando até em colocar um tampo de vidro na mesa para proteger todo o trabalho.
Mesa Pronta

Mesa no escritório

Resolvi
povoar um cantinho do escritório que ficava sempre solitário, vazio, triste…
Por isso escolhi uma mesa retangular.
Com este novo espaço, o ambiente ficou bem maior, e eu fiquei mais calma ( por um
tempo).
Acima da mesa, minha estante ” loira ” que eu tanto amo, com os livros organizados por
cores. Lembram-se de quando eu organizei meu escritório pela primeira vez?
Pra quem ainda não viu, é só clicar aqui.
Esta parede pelada logo vai ganhar uma nova cara, me aguardem!!!
Vocês viram como realmente é necessário muito pouco pra mudar tudo???

Um pouquinho de paciência, mais boa vontade e um tanto de inspiração!!!
Inspirem-se, renovem, transformem, criem!!!
Beijosssssssssssss a todos , e uma semana colorida!!!
Vero
Fontes de Inspiração para minha mesa:
O armário decoupado pela minha musa Margaret.
Vejam o post onde ela conta tudo sobre ele, é muito divertido!!! Clique aqui.
Mesa repaginada pela florzinha Eva, filha da Margaret, que eu amei demais!!! Clique
aqui.

Obra jornal Decoupage
Blog Novo. Um rápido Olá.
Oi. Eu sou Casey cannolis e estou entrando no mundo do artesanato de uma maneira
meia hazardly. Eu nunca fui particularmente artística (não é possível desenhar figura da
vara para salvar a minha vida), mas tenho visto tantos DIYs belas Pinterest e sites de
blog maravilhosas que eu peguei a febre.
Eu me encontrei morrendo de vontade de aprender a costurar, decoupage, fazer
animais de feltro, artesanato com papel, tinta, o nome dele, então eu imagino que este
blog vai ser um esquizo pouco no início, se não para sempre.
Esta será a minha primeira postagem no blog DIY, e estou um pouco nervoso sobre
isso. Eu posso ser um pouco perfeccionista, ao ponto onde eu poderia evitar fazer algo
completamente se eu estou convencido de que não será capaz de obter os resultados que
eu quero. Mas uma das melhores coisas sobre a criação de algo sozinho, é mesmo que
as coisas não funcionam perfeitamente, você pode riscá-lo até a primeira vez de gafes e
orgulho que protegem lorotas, como "Oh, que corte enorme? Isso é o que Eu estava
totalmente indo para o tempo todo! ". Termos como "chique gasto" e "Rústico" são os
meus melhores amigos novos.
Então, se juntar a mim, você não vai, em minhas novas aventuras no mundo crafting.
Eu vou estar gastando muito tempo em Pinterest, à procura de inspiração (ou
Pinspiration, por assim dizer), e eu vou sempre tentar ligar à ideia original que me levou
a minha profissão, porque você tem que dar crédito onde é devido. Outra coisa que eu
adoro DIY é a abertura da comunidade para tentar coisas novas e compartilhar suas
idéias e how-tos com o outro. Como que vai, se você vê algo no meu blog que inspira
você a experimentar um projeto, se você faz algo exatamente do jeito que eu fiz ou
mudar-se para atender seus próprios gostos, necessidades, por favor ligar de volta para o
meu post original e partilhar a amar. Fixando qualquer projeto que eu iria trabalhar em
lisonjear-me além da crença, apenas lembre-se de certificar-se que nos leva de volta ao

meu post original. Thanks so much!
- = CaseyCannolis

Arte Decoupage jornal
Primeiro, devo ligar para a obra de arte Inpiration que levou este projecto: Allison
Kaye @ Craftedlove, cujo resultado final foi monochrometastic. Tanto quanto eu queria
replicar esta obra, encontrei-me ansioso sobre a pintura até algumas linhas e algumas
formas de aves. Então optei em vez de usar todos os jornais e fotos para mais de uma
colagem. Estou animado para enquadrar e pendurar este.
Este foi um projeto fácil, especialmente se você já fez decoupage antes. Materiais
muito poucos eram necessários, e mais do que foi encontrado, que volta a casa. Para
fazer isso (ou algo similar), você vai precisar de:
Mod Podge ou no brilho ou fosco de acordo com seu gosto. Se você não tem Podge
Mod, que ao redor, eu ouvi cola Elmer misturado com um pouco de água em um copo
na proporção de 3:1 é um plano muito bom B.
Tesoura afiada
Jornal com uma série de artigos para rasgar, para esse olhar monocromático.
Anúncios coloridos vai produzir um resultado diferente.
Pincel de esponja para a aplicação do Mod Podge ou cola.
Papelão tela / / prancha de madeira / plástico duro ... realmente alguma coisa que
você deseja usar como um suporte que não será destruído ou deformado terrivelmente
por estar molhado por algumas horas. (Eu usei uma caixa de papelão de móveis
descartados).
Primeiro, comecei por cortar um pedaço de papelão em um retângulo de mais ou
menos, sabendo que eu iria querer reduzi-la uma vez que foi concluída. Começando
com um jornal ad-pesado inferior por falta de opções do que estava deitado ao redor, eu
rasguei algumas páginas em diferentes formas e tamanhos para patch e camada sobre o
papelão.
Eu encontrei quando se trata de decoupage, há uma enorme margem para o erro e este
passo é particularmente divertido, especialmente se você tiver crianças em torno de
quem deseja ajudar.
Hey, um artigo sobre Grimes, IA. Eu não posso acreditar que eu rasguei sem lê-lo
primeiro. Tenho certeza de que era fascinante.

Em seguida, minhas I misturado Podge Mod em um copo de papel com água usando
um MP proporção de 3:1 para a água, com uma escova de esponja estreita. Eu misturo a
MP com água, de modo que o papel não vai ficar muito acidentado ou espumante como
seca. Se você tem um outro método para decoupaging jornal por todo o uso meio que
funciona.
Eu apliquei a mistura diretamente na parte de trás do pedaço de jornal e splorted-lo
(termo técnico) sobre o papelão. Eu cobri um dos meus dedos com cola e é usado para
alisar o jornal até parecia plana e brilhante. Fazer esta parte delicada e com um monte
de cola, de modo a impressão não vai ficar preso em seu dedo, ou passar para um dedo
pegajoso.
Veja o que eu quero dizer sobre ad-pesado? Portanto, não o que eu estava indo para, se
você viu a peça inspiração original que eu ligado.

Repetir este passo para continuar cobrindo a superfície do cartão.

Uma vez que a primeira camada de jornal é baixo e slathered em MP, I deixou-se
secar durante uma hora ou menos antes de começar com a camada seguinte. Esta é uma
boa chance para preparar o jantar ou recados, como eu fiz. Na minha corrida de recados
eu tenho um smoothie para minha filha e comprou uma Wall Street Journal, para rasgar.
Eu tive sorte quando a inserção na theWSJ teve a paisagem urbana lindo eu prendeu
como a minha imagem para este projeto. Acidentes felizes são os melhores.
Depois de algum tempo seco, eu comecei uma outra camada de pedaços de jornal,
utilizando esta oportunidade para encobrir flubs e peças desagradáveis que encontrei
durante a sua primeira camada.
Coberto os anúncios bordas e colorido.

Mais uma vez, eu deixo esta seca por mais uma hora ou assim quando eu assisti a
outras coisas. Nós colocamos uma prateleira e eu tirei uma soneca, por exemplo.
Após a segunda camada ter secado, eu fiz uma outra pequena camada ou flub de
capas e tenho a minha imagem de um ponto focal, a paisagem urbana, tudo colado-up
na parte de trás e colocou-o mais plano possível. Eu revestido meus dedos com cola
muito, tentando não levantar muito da imagem escura fora do papel e para os meus
dedos. Eu encontrei dedos funcionou melhor para suavizar a imagem e tirar o excesso
de cola debaixo da imagem, por isso não fiz bolha muito, uma vez que consistia de dois
pedaços grandes, em vez de muitos menores, como os pedaços de jornal. Então eu
aparou o extra de folga nas laterais e fundos para limpá-lo um pouco.
Este foi o meu resultado final:

Desculpe o brilho na foto, eu usei o tipo de alto brilho de MP e não tenho uma boa
câmera então havia pouco que pudesse fazer sobre o brilho.
Como eu mencionei, ela difere um pouco da peça inspiração, mas eu realmente gosto
de como ele saiu. Eu não posso esperar para enquadrar este e pendurá-la. Talvez na sala
de jantar? Ainda não sei. Eu tenho muitos outros projetos para fazer, para que eu possa
voltar a isso mais tarde e de atualização, quando eu faço.
Então, se você se encontra fazendo um projeto como este (ou no passado), eu gostaria
de saber como você fez isso, especialmente se você fez isso de forma diferente, e não
hesite em ligar para fotos ou seu blog para compartilhar.
Volto em breve para outro projeto, um dos muitos à espera de ser feito. Flores de
papel? Talvez um projeto de minha filha e eu estamos conspirando para fazer para o
meu marido. Veremos.

Como envelhecer papel – passo a passo | Aging of paper - tutorial
O processo de envelhecimento artesanal de papel é bem simples. Com café
ou chá, papéis variados, bacia que dê o papel sem dobrar e um livro bem
grosso (ou vários livros) do tamanho do papel que vai ser envelhecido,
você prepara papéis para seus trabalhos em scrapbook.

The handmade aging process of
paper is very simple. With coffee or tea, various papers, a tray large
enough to avoid foldind the paper and a thick book (or several books) the
size of the paper that will be aged, you can prepare papers for your work
with scrapbook.

Comece preparando um café bem forte ou um chá bem forte. A cor final
do papel vai ficar mais forte com café do que com chá. Fica a seu critério.
Escolhi o café pois para o trabalho em scrapbook prefiro um tom mais
escuro. Coloque o café em uma bandeja ou bacia que o papel não dobre.

Start preparing a very strong coffee
or a very strong tea. The final color of the paper will be stronger with
coffee than tea. It is your choice. I chose the coffe because to work on
scrapbook I prefer a darker tone. Put the coffee in a tray or bowl so that
the paper does not bend.

Com o café morno, coloque a folha na bacia e afunde-a totalmente.

With the coffee warm, place the sheet in the basin and sink it completely.

Deixe uns 30 segundos e retire o papel por uma das pontas para que o
líquido saia mais rapidamente do papel. Depois coloque num lugar para
que a folha seque.

Let it about 30 seconds and remove the paper by one of the tips so that the
liquid leaves the paper more quickly. Then put the sheet on place and let it
to dry.

Com a folha numa superfície plana e ainda molhada, salpique um pouco
de café (o pó sem ser usado) para que o envelhecimento fique mais forte
em algumas áreas.

With the sheet on a flat surface and still wet, splash some fresh coffee (not
used powder) for a strong aging on some areas.

Vai dar esse efeito depois de seco. Se desejar a folha num só tom não

precisa salpicar pó de café.
You will
get this effect after dry. If you want the sheet in one tone you don’t need to
splash coffe powder.

Com as folhas secas retire o excesso do pó de café com um pincel ou com
os dedos.

With the dried sheets remove the excess of coffee powder with a brush or
your fingers.

Os resultados dos papéis envelhecidos com café são esses:
…papel liso, com pauta, gramatura
200, gramatura 100…

... Plain paper, with staff, weight
200, weight 100 ...

The results of aged papers with coffee are these:
Com as folhas secas, pegue um livro bem pesado e coloque por cima das
folhas ao menos por 24 horas. Esse procedimento é para que a folha fique
plana novamente.

With the dried sheets, take a good heavy book and place on top of the
sheets at least 24 hours. So that the sheet stays flat again.

As folhas estão prontas para você fazer seu scrapbook.

The sheets are ready for you to make your scrapbook.

Essa técnica pode ser feita com tecidos, rendas….
Veja a rosinha que comprei pronta e não queria que ela fosse branca.
Coloquei alguns segundos no café forte.

This technique can be made with
fabric, lacework....
See this little ready made rose I bought and I didn’t want it to be white. I
sunk it for a few seconds in strong coffee.

Por fim faça seu scrapbook bem caprichado. Fazer nossos próprios papéis
faz a diferença. “Brinque” antes de finalizar o scrapbook. Coloque os
recortes de um lado….do outro lado…inverta… e escolha o que mais te
agradou.

Finally make your scrapbook with care. Making our own papers makes the
difference. "Play" before finalizing the scrapbook. Place the scraps on one
side.... The other side... invert it... and choose what you like best.

Não esqueça do conselho minimalista: o menos é mais.

Remember the minimalist advice: the less is more.

caramba!
…acho melhor deixar o conselho para lá…
---------------------dammit!

... Lets forget the advice...

…o que gostei foi esse…
-----------------…the one I liked…

