
Η τεχνική Sospeso Trasparente  

. Με την τεχνική αυτή δίνουµε έτσι µια τελείως διαφορετική αισθητική τριών 

διαστάσεων στα διακοσµητικά στοιχεία των έργων µας. 

 

Τα βασικά εργαλεία και υλικά για το Sospeso 

Πρώτα απ’όλα χρειαζόµαστε τις ειδικές ζελατίνες µε σχέδια για το Sospeso. 

Ωστόσο, µπορούµε να δηµιουργήσουµε και µόνοι µας τις ζελατίνες µε το σχέδιο που 

εµείς θέλουµε χρησιµοποιώντας κλασικά µοτίβα από χαρτοπετσέτα, ριζόχαρτο, 

χαρτίdecoupage, ύφασµα, δαντέλα, τούλι ή  γάζα, τα οποία θα πρέπει να τα 

κολλήσουµε στις ειδικές διάφανες ζελατίνες. Τα µοτίβα µας τα κολλάµε στη 

ζελατίνα µε την κλασική κόλλα για decoupage. 

 

Τα εργαλεία που θα χρειαστούµε είναι τα ειδικά ξυλάκια που δίνουν σχήµα και την 

3D διάσταση στα µοτίβα. Πολύ βασικό εργαλείο είναι και το ειδικό σφουγγάρι για 

Sospeso πάνω στο οποίο ακουµπάµε τη ζελατίνη µε το σχέδιο, ώστε να µας βοηθήσει 

να τις δώσουµε την τρισδιάστατη µορφή. 

 

Πολύ βασικό εργαλείο για το Sospeso είναι και ένα απλό κερί ρεσό! Για να 

µπορέσουµε να µετατρέψουµε τις ζελατίνες µε τα σχέδια σε τρισδιάστατες θα πρέπει 

αρχικά να τη ζεστάνουµε µε το ρεσό και στη συνέχεια ακουµπώντας τη στο ειδικό 

σφουγγάρι µε το ξυλάκι µας να 

της δώσουµε τη µορφή που 

θέλουµε. Αφού 

σχηµατοποιήσουµε το µοτίβο 

µας το στερεώνουµε πάνω στην 

επιφάνεια µε ζεστή σιλικόνη ή 

κάποια άλλη δυνατή κόλλα. 

 

Εφαρµογές 
 

Με την τεχνική αυτή µπορούµε 

φυσικά να στολίσουµε τις 

διάφορες δηµιουργίες µας, αλλά 

µπορούµε επίσης να 

δηµιουργήσουµε και αντικείµενα 

εξ ολοκλήρου κατασκευασµένα µε το Sospeso Trasparente. 

 

Έτσι µε το Sospeso, µπορείτε να κατασκευάσετε εξ αρχής µια πληθώρα από 

κοσµήµατα, όπως κολιέ, βραχιόλια, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια και καρφίτσες, να 

στολίσετε τσάντες, ζώνες, στέκες, καπέλα, ακόµα και παπούτσια, αλλά και 

διακοσµητικές κατασκευές για το σπίτι. 

 

Μπορείτε επίσης να δώσετε µια ξεχωριστή οµορφιά στο γάµο σας ή στη βάφτιση του 

παιδιού σας κατασκευάζοντας µε το Sospeso Trasparente στέφανα, µποµπονιέρες, 

λαµπάδες, κουτιά βάπτισης και βιβλία ευχών. 

 

 


