
 

 

 

Sådan fastgøres WOODWILL ornamenter: 

– Opvarm hele ornamentet med en hårtørrer eller en varmepistol 

(Uopvarmet, delene er meget skrøbelige, hvis du vil bøje dem) 

– Form dit opvarmede ornament ved at placere det på overfladen. 

– Når formen er god, påføres trælim på hele bagsiden af ornamentet eller på den overflade, du vil placere den på. 

– Tryk ornamentet fast mod overfladen. 

– Hvis ornamentet ikke passer ordentligt til overfladen, opvarmes det igen. 

– Fjern overskydende lim med en fugtig klud eller våd børste rundt om ornamentet. 

– Fastgør ornamentet med malertape, mens limen tørrer. 

– Efter at limen er tørret, og ornamentet ikke bevæger sig, skal du fjerne malertapen, og du kan begynde at male 

 

Sådan ruller du de rullede lister ud: 

– Forsøg ikke at rulle strimlerne ud, før du har varmet dem op først. 

– Varm alt op inden du begynder at rulle længderne ud. 

– Rul bare den længde ud, du skal bruge, og hold resten sammenrullet. Du kan varme det op til enhver tid. 

– Du kan skære den opvarmede længde med en saks eller en skarp kniv. 

 

For at samle flere dele, hvis der er behov for en længere liste: 

– Varm enderne af begge dele 

– Påfør trælim til enderne af listerne. 

– Klem dem sammen. 

– Sæt strimlerne fast med malertape, mens limen tørrer. 

 

Sådan reparerer du ødelagte ornamenter: 

– Opvarm begge dele af det ødelagte ornament 

– Påfør trælim til enderne af de to knækkede dele 

– Klem dem sammen 

– Fjern overskydende lim 

– Hold stykkerne sammen, indtil de afkøles, eller de to dele af ornamentet ikke længere falder fra hinanden. 

 

For at fjerne tidligere limede WOODWILL ornamenter fra overfladen: 

– Varm ornamentet 

– Skub en tynd spatel eller kniv ind under det opvarmede, fleksible ornament. 

– Fjern ornamentet fra overfladen. 

 

 

!!! Fjernelse af et tidligere limet og malet ornament kan beskadige den  

     malede overflade, så du bliver nødt til at reparere den efterfølgende. 


