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Patinování, fládrování a jiné způsoby barvení

Možnosti zdobení okrajů:

Linkování za vlhka
Prostý způsob zdobení okrajů, který lze použít pouze pro nelakované třísločiněné usně.
Využíváme stejný způsob, jako při ražbě za vlhka, kdy useň navlhčíme a následně nejlépe
podél pravítka provedeme tupým nástrojem (hrot, kulička) vytvoření linky pomocí tlaku,
tmavého vzhledu. Tento způsob není však moc přesný, rychlý ani výrazný.

Linkování za tepla třením
Častější způsob, který se využívá převážně na nelakované usně, kdy nejlépe dřevěným
nástrojem (větší tření) nazývaným linkovač / čárkovač s dorazem přejíždíme svižně a tlakem
kolem hrany. V místě tření je useň zahřívána a vzniká tmavá linka.

Linkování za tepla horkým nástrojem
Způsob používaný nejčastěji v průmyslové výrobě, neboť ho lze použít i na lakované usně.
Využíváme ruční kovový linkovač nahřívaný nad lihový/plynovým kahanem nebo elektrické
přístroje s mosaznými koncovkami. Tvar koncovek často umožňuje i částečné zapálení
hrany, není třeba velkého tlaku a naopak je třeba hlídat správnou teplotu.

Drážkování
Odlišný způsob dekorace, kdy využíváme drážkovač obvykle s paralelním dorazem, který
seřezává horní vrstvu usně, tedy vytváří drážku obvykle světlejšího charakteru. Tato drážka
se často využívá i při šití pro zapuštění stehu a tedy jeho částečnou ochranu proti oděru. Je
třeba si uvědomit, že při drážkování pouze barvou stříkané usně, může dojít k odhalení
vnitřní barvy usně (to může být i záměr, jen je třeba si dát pozor na rovnoměrné povrchové
barvení usně).
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Možnosti zdobení barvami:

Barvení akrylovou barvou
Samozřejmě použít speciální akrylové barvy na
kůži, které jsou více pružné než běžné akrylové
barvy. Tyto barvy se obvykle nanáší štětcem a lze
je použít pro barvení části vzoru i malování
kompletních obrazů na usni, kde se projeví pravé
umělecké nadání výrobce. Jejich výhodou je, že
se nerozpíjí na rozdíl od mořidel (zůstává na
povrchu), avšak povrch je pak tvrdý a lesklý, což
může být v některých případech nežádoucí.

Blokovací technika s lakem
Populární technika pro inverzní zvýraznění
řezaného vzoru. Základní princip je založen na
použití laku (nepropustný finish jako Pro-resist
nebo na menší plochy šelak ve vodném roztoku s
boraxem, vždy nejlépe ve 2 a více vrstvách) a
teprve následným mořením. Mořidlo je pak
možné s lakovaných oblastí setřít hadříkem velmi
lehce navlhčeným v lihu nebo vodě. Provést je to
třeba bezprostředně po aplikaci barvy, jinak se
nemusí podařit barvu zcela odstranit. V případě
řezaného vzoru, může mořidlo ulpívat v drážkách
a dosáhneme tak podobného výsledku, jako při
použití zvýrazňovače vzorů. Pokud je to
nežádoucí je nutné aplikovat do drážek důsledně
lak (ve více vrstvách), aby došlo k vyplnění
nejnižší části řezu, navíc nejlépe nějaký více
viskózní (silnější šelakový roztok).
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Patinace hadrovou polnou / hranolem
Pokud nevlastní airbrush sadu nebo zkrátka chcete použít
méně moderní způsoby, tak je možné těchto efektů v určité
míře dosáhnout i s využitím plátěné polny (pevně stažený kus
hadříku) nebo plátna nataženém na kusu dřevěného hranolu.
Plátno musíte po velmi lehkém namočení do mořidla částečně
osušit otřením o kus savého kartonu. Cílem je, aby docházelo
jen k částečnému zbarvování povrchu. Následně můžete
krouživými pohyby zabarvovat nepravidelně plochu (patinace)
nebo vytvořit efekt přechodu na krajích. Platno natažená na
hranolu zase umožní dosáhnout podobného efektu, jako při
nástřiku ražených vzorů. Při použití více barev a polny
zároveň můžeme průběžným zapouštění barev do sebe
dosáhnout i sunburst efektu, ale to již vyžaduje trochu cvik.
Použít můžete běžné lihové barvy, ale často se pro tyto účely
používají barvy pro patinování (stain), které jsou vodou
ředitelné (ty stejné se používají i pro zvýraznění ražených
vzorů). Můžete je nanášet polnou nebo houbou a poté zase
barvu vytírat hadříkem, navlhčeným ve vodě. Důležité je
potom tyto barvy po řádném zaschnutí zafixovat nějakým
lakem.

Fládrování
Velmi populární a jednoduchá technika, kterou
dosahujeme efektu podobnému vzhledu dřeva
rozříznutého podélně. Výrobek je obvykle
nabarven jednolitě základní barvou a následně se
vezme štětec, který jen lehce namočíme do barvy
a částečně otřeme na kartonu, až barví povrch při
tahu jen nepravidelně. Následně dlouhými lehkými
tahy vytváříme na výrobku rovné/zvlněné linie,
které mají různou sílu. Ideální je na tuto techniku
použít “vypelichaný” štětec, který je roztřepený a s
nepravidelnou délkou štětin, osobně preferuji
většinou širší.

Pyrolitické vypalování
Tuto techniku je teoreticky možné provést i nahřátým hrotem, ale reálně se to dnes provádí
jen elektrickým přístrojem, podobným mikropájce (tu lze úspěšně také použít). Jedná se
vlastně o vypalování/malování vzorů horkým hrotem nebo drátkem, který v místě dotyku pálí
povrch usně a zanechává tmavé linie. Tato technika vyžaduje velmi pevnou ruku, dostatek
cviku a umělecký talent, aby opravdu dobře vypadala. Základní poučkou je snaha o tvorbu
tahů linií, kterou začínám bez kontaktu, následně přecházím v dotek s usní a poté se zase
oddaluje od usně, aby nedocházelo k vypálení fleku na začátku nebo konci linie.
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Informace o použití airbrush, tetování, vyřezávání vzorů a ražbě najdete v
samostatných článcích.
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