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N°104.367 - Fashion Spray 

Basis:

Fashion Spray 
- 3 technieken

Moeilijkheidsgraad:

benodigde tijd:

gemakkelijk

ca. 1 uur

Voorbereiding van de kleuren:
Voor het spuiten de fl esjes goed schudden.
Voor het versieren 2-3x op een stuk keukenrol spuiten, zodat de sproei-
kop vrij is van oude verf etc.

Fixeren van de kleuren:
Om de opgespoten kleuren permanent te fi xeren, wordt het ontworpen 
textiel op 150 °C gedurende ongeveer 8 minuten in de oven “gebakken”. 
Als alternatief kan het ook ca. 3 minuten op katoeninstelling worden gest-
reken (een dunne doek of bakpapier ertussen leggen).

Bij dunne stoff en tussen de stofl agen een stuk karton, etc. plaatsen. An-
ders kan de verf doordrukken.

Het knutselidee 
behorende bij de

video fashion Spray
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Techniek 1 - sjabloneren

Materialen:
Fashion spray in verschillende kleuren
textiel zoals een gymzak in wit
onderlegger

keukenrol, karton
hechtspray
oven of strijkijzer

De sjabloon met keukenpapier afdeppen en voorzichtig ver-
wijderen (meteen met water reinigen). Het textiel goed laten 
drogen.

De techniek „sjabloneren“ is beslist 
de eenvoudigste en meest ge-
liefde techniek met de populaire 
Fashion Spray. Daarbij kunnen niet 
alleen sjablonen worden gebruikt, 
maar kan men ook met geplaatste 
rasters, koorden, strooidelen, zelf 
gemaakte stansdelen, etc. een 
geweldig eff ect verkrijgen.

Voor Fashion Spray zijn silhouetsjablonen zeer
geschikt. Deze kan men met hechtlijm inspuiten en 
op het textiel plaatsen.

Nu het textiel (gymzak) met roze, oranje en geel naar 
wens bespuiten.

N°104.367 - Fashion Spray 
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Techniek 2 - afbinden

Materialen:
Fashion spray in verschillende kleuren
textiel zoals een gymzak in zwart
onderlegger, elastiekjes

keukenrol, karton
hechtspray
plakband
oven of strijkijzer

De techniek „afbinden“ doet 
denken aan batikken en laat een 
uniek eff ect zien. De plooien van 
de knopen hebben geen verf op-
genomen – daardoor ontstaat dit 
„sterrenbeeld“.
Er kunnen willekeurig veel knopen 
worden gemaakt en besproeid.

Spray nu met de Fashion Spray in 
goud een paar keer op de afge-
bonden plaatsen.
Verwijder dan voorzichtig de 
elastiekjes en laat het textiel (de 
gymzak) drogen!

Trek de stof naar boven en wikkel een elastiek rond 
de ontstane stofpunt.

Herhaal dit proces nog twee keer, 
zodat diagonaal een rij ontstaat.
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Techniek 3 - maskeren

Materialen:
Fashion spray in verschillende kleuren
textiel zoals een schoenzak

onderlegger

Fashion Liner in verschillende kleuren
keukenrol, karton
hechtspray, plakband
oven of strijkijzer

De techniek „maskeren“ is vooral 
populair voor het individueel versie-
ren van textiel zoals gymnastiek- of 
schoenzakken die worden voorzien 
van een naam. Natuurlijk, kunnen ook 
willekeurig stroken kriskras op het 
textiel worden geplakt en bespoten.

Het plakband met keukenrol afdeppen en voorzichtig verwij-
deren – weer goed laten drogen! Na het drogen de naam met 
de Fashion Liner in het open veld schrijven.

Begin met het afknip-pen van een stuk plak-
band en plak dit op de gewenste plaats op de stof 
(bijvoorbeeld licht schuin rechtsonder).

Nu het textiel met verschillende kleu-
ren bespuiten (hier werden 3 tinten 
blauw gebruikt).
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