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Laadukkaat Chromaflow-värikynät ovat vahvapigmenttiset, vahapohjaiset värikynät, jotka 
soveltuvat erinomaisesti kaikenlaisiin kynätekniikoihin. Tasaisen samettinen lopputulos ja 
eloisat värit varmistavat täydellisen lopputuloksen. 3,5 mm paksuinen värilyijy on vahva ja 
ominaisuudet tulevat esiin erityisesti terävällä kärjellä piirtäessä ja värittäessä. 

Chromaflow-värikyniä on saatavilla 12 ja 24 lajitelmina. 

12 sävyn lajitelma: Sun Yellow, Flame, Scarlet, Blush Pink, Lilac, Denim, Blue, Basil, Grass 
Green, Natural Brown, Black ja White.

24 sävyn lajitelma: Sun Yellow, Amber Gold, Golden Sun, Flame, Scarlet, Strawberry, 
Salmon, Blush Pink, Magenta, Lilac, Violet, Denim, Blue, Light Blue, Turquoise Green, 
Basil, Foliage, Grass Green, Burnt Sienna, Raisin, Natural Brown, Platinum, Black ja White.   
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Vahapohjaiset Chromaflow-värikynät toimivat 
parhaiten tasaisella paperilla. Kannattaa 
kuitenkin välttää aivan tasaisimpia paperilaatuja, 
sillä vahapohjaisuutensa vuoksi aivan tasaisen 
paperin pinnalle saattaa helposti muodostua 
epätasaisuuksia ja haitata esimerkiksi häivytystä. 

Chromaflow-kynien kanssa ei myöskään 
kannata käyttää kiiltävää paperia tai 
korttipohjia.

Käytä kyniä hyvin teroitettuna. Näin pigmentit 
"uppoavat" paperiin paremmin ja myös 
kerrostaminen onnistuu huomattavasti 
paremmin. Kerrostamisen ansiosta myös 
häivytys onnistuu toivotusti. 

Hyvin teroitettuna kynien vaha ei myöskään 
vaikuta negatiivisesti lopputulokseen. 
Vahapohjaisten värikynien kanssa kannattaa olla 
varovainen, sillä liian vahvasti painaessa tai 
esimerkiksi kosteissa olosuhteissa käytettynä, 
kynissä käytetty vaha saattaa näkyä vaaleina 
raitoina. Mikäli näin tapahtuu, pyyhi vaaleat 
raidat pois pehmeällä liinalla ja suihkuta pintaan 
kevyt kerros fiksatiivia. 

Saumattomien värisiirtymien luomiseksi väritä 
kahta väriä hieman päällekkäin, 
soikeanmuotoisesti värittäen. Kannattaa myös 
huolehtia, että kynän terä on teräväksi 
teroitettu. Aloita ensin värittämällä soikeasti 
ensimmäisellä värillä, lisää toista väriä 
ensimmäisen värin reunoille ja lopuksi väritä 
toista väriä. 

Chromaflow-värikynät ovat pehmeitä kyniä, 
ohuemmalla varrella. Näin ollen kynille sopii 
täydellisesti pieni käsiteroitin.  
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Varmista, että teroittimen terä on tarpeeksi 
terävä. Tämän huomaa helposti, kun tarkastelet 
teroituslastuja; mikäli lastut ovat pitkiä ja 
muistuttavat hieman "omenankuoria", on terä 
kunnossa. Mikäli teroituslastut ovat pieniä tai 
teroitin hajoittaa kynää, vaihda teroitin. Kynät 
ovat hauraita ja Chromaflow-kynissä käytetty 
puu on herkkää, joten niistä kannattaa pitää 
hyvää huolta.  

Chromaflow-kynien väriä on helppo sekoittaa, 
kerrostaa toisiinsa ja häivyttää. Jotta 
kerrostaminen, häivytys ja sekoittaminen 
onnistuu täydellisesti, kannattaa varmistaa, että 
väriä on käytetty tarpeeksi. Näin kynien vaha ja 
pigmentti voivat "liikkua" paperilla toivotulla 
tavalla. Mikäli värikerros on liian ohut, ei se 
sekoitu kunnolla eikä myöskään häivyttäminen 
onnistu.  

Kermaisuutensa ansiosta lajitelman valkoista 
väriä voi käyttää myös blenderinä. Valkoinen 
kynä toimii täydellisesti sekoittamisessa ja 
epätasaisten alueiden tasoittamisessa. Blenderiä 
käytettäessä väri menettää hieman kirkkauttaan. 
Ei kuitenkaan huolta; väritä uudelleen toivotulla 
värillä, käyttäen terävää kärkeä ja painaen kynää 
kevyesti. 

Parhaiten Chromaflow-kynille soveltuu 
polymeeristä valmistetut pyyhekumit, kuten 
esimerkiksi Derwent USB-pyyhekumi. 
Oikeanlainen pyyhekumi on hyvin tärkeä osa 
työskentelyä, jotta varmistetaan, ettei kumitus 
esimerkiksi riko väritettyä pintaa.

Välttääksesi värien sotkeentumista tai värien 
epätoivottua "liikkumista", voit asettaa kiiltävän 
paperiarkin tai pergamiinipaperia piirtokätesi 
alle. Tämä estää värin sotkeentumisen 
ympäröivälle alueelle. Huom! Ei kannata käyttää 
suttupaperia tai tulostuspaperia, koska nämä 
paperit eivät ole kiiltäviä tai vahapohjaisia ja 
näin ollen helposti sotkee värit allaan.
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MAAHANTUONTI:




