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Tutorial - Stämpla på ljus 
av Pippin för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> 

 
 

 
 

Börja med att plocka fram  

 
 

Jag färglägger med Tombows som är vattenlösliga så jag använder en vattenfast dyna. 
 

Ljus 
stämplar du vill använda 

vitt silkespapper eller en vit servett och  
stämpeldyna 

 
Om vi vill färglägga motiven behöver du färger till det.



 
Tutorial - Stämpla på ljus av Pippin för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> 

Sidan 2 av 5 

 
 

Jag har stämplat på vitt silkespapper och färglagt mina motiv. Var lite försiktig när du färglägger för 
pappret är ganska tunt och känsligt. 

 

 
 

Nu ska du klippa ut dina motiv. Du behöver inte vara så noga när du klipper eftersom det vita 
kommer att sjunka in i ljuset och syns inte. 
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Nu lägger du på ditt stämpelmotiv på ljuset och tar du din embossingfön eller värmepistol och 
värmer på motivet.  

 
Det blir lite flygigt så du kan hålla ner motivet med till exempel ett penselskaft. Man kan också 

klippa till en bit bakplåtspapper, lägga det runt ljuset (med motivet under) och värma.  
 

Kolla ibland att det fäster annars får du värma lite till. Jag brukar dutta lite med fingret för att fästa 
motivet. 
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Sen kan du dekorera ljuset som du vill. Jag har duttat med Pearl Maker längst ner på ljuset och satt 
på ett filtband och ett guldsnöre med charm. 

 
Tänk bara på att det du dekorerar med antingen går att ta bort innan man tänder ljuset eller att det 

inte är eldfarligt. 
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Här är två ljus jag gjort, ett med stämpelmotiv på silkespapper som ovan och det andra ett urklippt 
motiv från en servett. Tillvägagångssättet är detsamma 

 
Lycka till! 

 
Blir du inspirerad av denna tutorial vill vi gärna att anger Skrotboken som inspirationskälla samt lämnar en 

kommentar i Skotbokens blogg med direktlänk till det du skapar. 
 


