
Maľba na sklo

Použijeme tieto pomôcky a materiály:

Sklenený predmet (ja som použila štvorcovú tabuľku skla hrúbky 2 mm)

Výkres A5

Fixku, ktorá píše na sklo

Temperové farby (môžu byť aj akrylové)

Štetce na maľovanie (odporúčam tenké a pevné)

Paletu na farby, nádobu na vodu, handričku na utieranie štetcov



Na výkres si predkreslite námet, ktorý 

budete maľovať. 

Potrebujete lineárnu kresbu , teda 

nakreslite iba hlavné čiary.

Ako keby ste navrhovali detskú 

omaľovánku.

Námet má byť taký veľký, aby sa vám 

zmestil pod sklený predmet.

Nezabudnite, že výsledná maľba bude

zrkadlová!

Maľbu tvoríme zo zadnej strany skla.

Možno vás prekvapí, že farba sa po 

skle kĺže a nevsakuje do skla. Tak to 

je. Po chvíľke si na to zvyknete a 

pôjde vám to ľahko.



Sklenený predmet si dobre odmastite, 

napr. umyte  prostriedkom na riad. 

Maľba by na mastný povrch 

nedržala.

Na kresbu na výkrese položte sklenú 

tabuľku.

Fixkou prekreslite motív na sklo.

Je to výborná pomôcka.

Počas práce sa sklenenej plochy, na 

ktorú maľujete, veľmi nedotýkajte.

Ruky sú vždy troška mastné a tvoria 

odtlačky.



Kresba fixkou je troška kostrbatá.

Vôbec to nevadí, je to len pomôcka.

Pôvodný návrh na výkrese už 

nebudeme potrebovať.



Teraz po čiarach, ktoré ste nakreslili fixkou, budete maľovať línie – čiary 

štetcom a čiernou temperovou farbou.  Mala by byť dostatočne hustá. Ak sa 

vám podarila maľba veľmi riedka a priesvitná, po uschnutí môžete urobiť 

ešte jednu vrstvu maľby. 

Nepoužite vodu na riedenie, tá by vám maľbu rozpustila.

Práve ste zvládli najdôležitejšiu časť maľby.



No a teraz si budete iba vymaľovávať farebné plochy.
Pozor! Čierne línie musia byť dokonale suché.
Najlepšie je postupovať  od najsvetlejších farieb k tmavším.
Preto je maľba žltou farbou ako prvá. 
Opäť nezabudnite maľovať hustou farbou, riedka by vám predošlú maľbu 
rozpustila.



Ďalšie farby som použila oranžovú a po jej uschnutí som pokračovala s 

červenou.

Keby som nečakala na preschnutie, mohli by sa mi farby premiešať.

Ak je maľba riedka a priesvitná, po jej úplnom uschnutí môžete namaľovať 

ďalšiu farebnú vrstvu. Stále maľujete hustou farbou.



Ako poslednú som použila zelenú farbu.

Hotovú maľbu treba nechať úplne preschnúť.

Potom sklíčko otočíte a môžete skontrolovať kvalitu maľby.

Ak máte nejaké nedomaľované časti, môžete ich hustou farbou ešte 

domaľovať, či opraviť.



Hotovú maľbu vidíte z 

opačnej strany skla. 

Sklo jej dodáva krásny lesk.

Ak chcete temperovú maľbu 

ochrániť pred vodou a 

vlhkosťou, môžete ju na záver 

po dokonalom uschnutí 

pretrieť hustým disperzným 

lepidlom. Postupujte veľmi 

opatrne, aby ste si nezničili 

hotovú prácu. Lepidlo 

obsahuje vodu a môže maľbu 

rozmočiť.

Vyskúšajte niečo nové, možno 

sa vám to zapáči.


