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Mat Magic ® Handleiding

Mat Magic biedt u professionele producten om uw passepartouts een extra dimensie te geven. Deze
niet-toxische en zuurvrije producten zijn de perfecte aanvulling op de traditionele Franse producten
zoals aquarelverf. Mat Magic werd op maat voor de inlijster gemaakt. Daardoor mag u om het even
welke passepartout karton gebruiken, zonder het risico te lopen dat uw decoraties uitvloeien in het
karton!
De basis van de meeste passepartout decoraties met Mat Magic is de Mat Mask tape. Deze
verwijderbare tape bestaat in 25mm en 50mm breedte. Daarmee maskeert u de passepartout, zodat u
vlug en gemakkelijk kunt decoreren.

Mat Magic poeder

Snij de opening in het passepartout karton en plaats de uitval terug op haar
plaats. Op die manier blijft de schuine kant schoon. Kleef de brede tape 
(50mm) deels op de snede naar buiten toe.

Zorg ervoor dat de tape maximaal 5mm de vorige laag overlapt. Zo zorgt u
voor nette randen als we nadien de tape zullen verwijderen.
Door gebruik te maken van een meetlat, markeren we de plaats waar we
willen decoreren. Gebruik een zacht potlood en druk er niet te hard op,
zodat u geen inkerving in het karton maakt.

Indien u een tafelmodel passepartout machine voorhanden hebt, kunt u deze
gebruiken voor het aanbrengen van de markeringen. Dit gaat uiteraard 
sneller dan met een meetlat.
Zet de linkerlat van de machine op de juiste buitenmaat van de decoratie en
teken de lijntjes op de passepartout. Door de lat het juiste aantal millimeter
naar buiten te verplaatsen, is ze ingesteld voor de binnenmaat van uw
decoratie.

Gebruik nu de fijne cutter om de opening te snijden in de tape. Snij van
hoek tot hoek door de tape en lichtjes in het karton. Dit zal voor nette 
randen zorgen, die iets donkerder zullen zijn dat de rest van de decoratie.
Zorg er goed voor dat u niet te ver snijdt in de hoeken!
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Verwijder nu de tape op de plaats waar u wilt decoreren. Doop de Mat 
Magic borstel in het poeder en wrijf het poeder in het passepartout karton
zoals aangegeven op de foto.
Wrijf het poeder goed in het karton om een gelijkmatige verdeling te
verkrijgen. Blaas nadien alle overtollige poeder weg. Daarna kunt u de tape
verwijderen. Doe dit niet te vlug, want bij sommige soorten passepartout
karton scheurt het dekvel gemakkelijk.

Indien er per ongeluk wat poeder op het karton is terecht gekomen, dan kunt
u die zonder probleem weggommen met de speciale gom.
Mocht de decoratie te donker zijn, dan zijn er twee mogelijke oplossingen.
Laat in beide gevallen de tape nog op haar plaats. Wrijf het Mat Magic bone
white poeder (no. 132) bovenop de vorige laag. De combinatie van beide
kleuren geeft u een lichter resultaat.
Ook kunt u met het reinigingskussen over de decoratie wrijven. Hoe meer u
wrijft, hoe lichter de kleur zal zijn. Op die manier kunt u alle mogelijke
schakeringen van licht naar donker bereiken.

U kunt de passepartout ook maskeren met de smalle verwijderbare tape
(25mm). Dit is vooral nuttig als op de passepartout reeds penlijnen 
aanwezig zijn en u daartussen nog wilt decoreren.
Kleef de 25mm tape links en rechts van de bestaande inktdecoratie. Het
gebruik van een rechthoekig mesje om de tape af te scheuren is aanbevolen.

Op die manier kunt u ook de binnenkant van de inkt-decoratie heel precies
markeren.

Daarna gaat u op dezelfde manier te werk als hierboven met de 50mm tape.
Uiteraard hoeft u hier de opening niet meer in de tape te snijden.

Mat Magic poeder & verf - combinaties

Een speciaal resultaat kunt u ook verkrijgen door de Mat Magic crystal
clear (no. 803) te gebruiken bovenop het Mat Magic poeder.

Rol wat keukenpapier op en scheur of snij er een stuk af. Doop het papier in
de Mat Magic crystal clear en probeer het patroon eerst even op een stukje
afval passepartout karton. Wanneer u het gewenste patroon hebt gevonden,
kunt u de crystal clear bovenop het Mat Magic poeder tamponeren.

Laat de crystal clear enkele minuten drogen en gom nadien stevig op de
decoratie. Op de plaatsen waar u de crystal clear hebt aangebracht, zal de 
kleur van het poeder blijven. De crystal clear werkt namelijk als een soort
vernislaag. Op de andere plaatsen gomt u de laag poeder weg en komt de
kleur van het passepartout karton opnieuw tevoorschijn.
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Daarna kunt u eventueel een tweede kleur aan de decoratie toevoegen.
Gebruik hiervoor een contrasterend kleur poeder. Wrijf dit poeder bovenop 
de bestaande decoratie. Omdat het Mat Magic poeder zich aan de vezels
van het karton vasthecht, zal de kleur slechts blijven op de plaatsen waar nu
het passepartout karton zichtbaar is. De plaats waar de crystal clear de
eerste laag poeder bedekt, zullen hun kleur behouden.

Marmereffecten verkrijgt u door opnieuw Mat Magic poeder en verf te
combineren. Maak eerst een decoratie met een (donker) poeder. Daarna 
tamponeert u een Mat Magic verf op de decoratie - de goudkleuren komen
hier zeker goed van pas. Gebruik hiervoor keukenpapier, zoals we reeds
eerder deden.
Nog voor de verf volledig droog is, moe u een vrij grote hoeveelheid
poeder (van een contrasterende kleur) op de deels natte verf slaan. Het is
heel belangrijk dat u hier vooral niet wrijft met het poeder (zoals we
normaal doen), want anders wrijft u poeder en verf samen tot een
smeerboel!

Waar de verf al droog was, zal de tweede laag poeder geen effect hebben en
zal de verf zichtbaar blijven. Waar de werf echter nog nat was, blijft het 
poeder wel zichtbaar.

Laat het geheel goed drogen en wrijf daarna het overtollige poeder weg met 
de Mat Magic borstel.

Een ander speciaal effect kunt u ook verkrijgen door de Mat Magic verf aan
te brengen met de speciale gom.

Maak eerst met een mes kleine inkervingen in de gom.

Doop de gom in de Mat Magic verf en probeer het patroon uit op een stuk
karton. Lichte, speelse achterwaartse bewegingen met de gom geven het 
beste resultaat. Beweeg enkel naar achteren toe - niet heen en weer. Eindig
steeds het patroon op de tape.

Laat de verf goed drogen en verwijder de tape.

Mat Magic inkt
Zijn de poeders en verven van Mat Magic van uitnemende kwaliteit, dan
verdient de Mat Magic inkt nog veel meer lof!
De inkt is kleurvast en dikker dan de traditionele inkten. Daardoor blijft de
inktlijn netjes boven op het karton liggen. U kunt dus om het even wel
passepartout karton gebruiken, zonder dat de lijntjes uilopen.
Vul de trekpen direct vanuit de flacon Mat Magic inkt. Let erop dat u
slechts een kleine hoeveelheid inkt in de pen doet. Met een te grote
hoeveelheid zou de inkt uit de trekpen vallen en vlekken maken op het



Mat Magic handleiding file:///F:/Mijn%20documenten/Mijn%20webs/Reisaco%20ar/Oude%...

4 van 4 13-6-2007 12:56

moment dat u met het tekenen wilt starten.

De houding van uw hand en van de trekpen is heel belangrijk. Laat uw 
hand rusten op de lat of op de tafel. Houd de pen parallel met de lat en laat
de pen lichtjes naar voren hellen. Dit is de enige goede manier om mooie
penlijnen te tekenen.

Gebruik het Longridge hulpstuk om in de hoeken van uw passepartout de
markering aan te brengen waar u lijnen wilt tekenen. Vergroot de 
potloodstippen tot L-vormige potloodlijntjes. Schrijf opnieuw heel zachtjes
met het potlood, zodat uw potloodlijntjes door de inkt bedekt kunnen
worden.

Het starten en het stoppen van een penlijn kunt u vergemakkelijken door
het gebruik van 3M Post-it® notes. Kleef net voor het begin en net na het
einde van de te tekenen lijn een note met de kleefzijde naar elkaar gericht.
Start het tekenen op de ene note en teken tot op de andere. Wacht tot de
inkt droog is en verwijder beide notes.
Indien de inkt op dreigt te raken, stop dan tijdig, voor alle inkt is
opgebruikt. Vul de trekpen bij, test even op een stuksje karton en teken
verde 0,5 mm verder dan waar u gestopt bent. De nog natte inkt zal contact
zoeken met de nieuwe inkt en zo een vloeiende lijn geven.

Mocht u per ongeluk te ver getekend hebben, dan kunt u de fout corrigeren!

Laat eerst de inkt drogen. Maak dan in de inkt een kleine insnijding met een
fijne cutter. Krab daaarna voorzichtig de inkt weg van het karon en gom
nog even na om de vezels van het karton opnieuw te sluiten.

Alle Mat Magic producten zijn bij Reisaco verkrijgbaar.

Wilt u meer weten over het werken met Mat Magic, neem dan deel aan de door Reisaco verzorgde
cursussen Mat Magic.


