
Nutika tembeldaja meelespea 

Otsi valmis vajalikud asjad: 

• ese, mida tembeldada;  
• templeid 
• tekstiilivärve;  
• plaat tembelduse alla;  
• plaat värvi švammi sisse tupsutamiseks ja eri toonide segamiseks;  
• svammpintsel või mitu;  
• lastele kaitseriietus või anna selga riie, millele võivad värviplekid tekkida. Tekstiilivärv tuleb kenasti ära 

inimese nahalt, aga mitte tekstiililt, paberilt, puidult, nahalt jne. 

• rõõmus tuju  

Nipid: 

• Tembeldada on hea tugeva pinna peal ja ese peab kenasti lauale ära mahtuma 
• Vaata, et tembeldatav riie on piisavalt sirge (kortsud võivad segada puhta templijälje saavutamist) 
• Mõtle välja plaan, mida üldjoontes tahad tembeldada 
• Võta abimeheks tugev ja sile plaat ning pane see esemel selle koha alla, kuhu hakkad tembeldama. Kahekordse riide 

puhul pane plaat kahe kihi vahele 
• Alusta suurematest templijäljenditest, saad üldpildi paremini paika 
• Võta svammpintsliga väike kogus värvi otse purgist, tutsuta mingi aluse peal värv švammi sisse ühtlaseks ja tutsuta 

švammiga tempel kokku. 
• Vajuta tempel otse ülevalt alla tekstiilile ja vajuta tugevalt ca 5 sekundit. NB! Proovi tembeldada püsti seistes.  
• Kui templijäljend ei tule selge, siis proovi panna vähem värvi – värviga peab kokku saama eelkõige templi mustri 

osa. 
• Kui tempel on liiga värviga koos, siis pese ära ja kuivata paberiga ära. Svammpintslit saad pesta nagu tavalist 

pintslit. Üleliigne vesi vajuta kahe sõrmega välja. Pese pintslit enne uude värvipurki sukeldumist.  
• Marabu tekstiilivärve saab omavahel ka segada. Saad seda teha otse templi peal, aga võid ka aluse peal soovitud 

tooni enne templile kandmist kokku segada. 
• Kui töö valmis, pese templid ja töövahendid sooja veega ära (võid kasutada ka tilga nõudepesuvahendit) ning 

pane kuivama. Templi pesemiseks sobib suurepäraselt ka vana hambahari. 
• Peale tembeldamist jäta ese järgmise päevani kuivama. Kinnitamiseks vaata juhtnööre värvipurgilt. Tavaliselt kas 

üle triikida või saab ka praeahjus kuumusega kinnitada. Seal on ka kirjas kuidas on tembeldatud eset lubatud 
pesta. 

• NB! Tembeldamine on ka hea võimalus plekiline ese päästa uuele elule. 
• Võta ja kanna rõõmuga! 
• Ja kui kasutad LoreStamps templeid, siis jaga seda meiega, siis saame ka järgmisi inimesi inspireerida! 

Palju loomelusti! 
 


