
WORKSHOP - RESINSMYCKEN

Material

Ramar för resin

Resin (Magic glos, Ice Resin, Diamond glaze etc)

Dekorationer, ex nagellack, polymerstavar, dekaler, 

foton.

För snabbare hantering behövs även en UV-lampa

Resinsmycken kan göras på en mängd olika sätt men

här presenteras ett antal exempel på hur man kan göra.

EXEMPEL 1

Här är en resinram grundmålad med nagellack Efter blötläggning 15-20 sek i vanligt vatten

i botten. När nagellacket torkat klipper man får man loss dekalen från skyddspappret.

ut önskad dekal.

Fäst dekalen på nagellacket och täck med Torka i UV-ljus ca 10 min eller manuellt ett

ett tunt lager resin. par timmar tills ytan stelnat. Fortsätt 

Använd en örhängeskrok, hattpinne eller varva dekoration och resin (för 3D-effekt).

tandpetare för att ta bort luftbubblor. Låt torka 15-20 min i UV-ljus sista gången för

Enklast görs detta genom att dra dem mot kanten. att härda (ca 24 timmar manuellt).
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EXEMPEL 2

För att använda polymerstavar: Använd sedan som dekoration genom 

Skiva staven tunt (0,5-1 mm). att limma fast dem med resin.

I detta exempel har vi 

istället för ram använt en

glascabbe. 

Dekorera på den plana

baksidan för att få

en bättre effekt när

dekorationen ses genom

glaset.

Torka några minuter i UV-ljus/någon timme

manuell.

Använd ex nagellack för att skapa en baksida.

Tänk på att avsluta med ett lager resin som du låter

härda ordentligt. Detta för att skydda nagellacket som 

annars kan krackelera och/eller flagna (som det gör när

man använder det på naglarna). Resinets härdade yta

är dock tåligt och man slipper problemet.

När allt är ordentligt härdat kan man infatta cabben

eller limma på ett fäste på baksidan.

EXEMPEL 3

För sista exemplet beskrivs hur man Tejpa bilden noga alternativt se till att 

gör bildsmycken. Här är noggrannhet nagellacket finns på HELA bilden. Båda 

VÄLDIGT viktigt. metoderna kräver att du förseglar både 

fram- och baksida.

Du behöver en bild och antingen

klart nagellack eller genomskinlig tejp. När detta är klart (och nagellacket torkat 

ordentligt om du använt detta) lägger du lite

Klipp ut bilden så den passar i den ram resin i botten på ramen, trycker dit bilden

du ska använda. och fyller efter

en liten stund

på med resin

så ramen fylls 

(går självklart

att kombinera

med övriga 

tekniker). Låt

resinet härda.

KLART!
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