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Benodigd materiaal:

Bladgoud,
Metallicoll,
Sjablonen

Benodigd gereedschap:

Spons,
Penseel,
eventueel een kartonnen bordje

Bladgoud gebruiken
met sjablonen
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Bladgoud gebruiken
met sjablonen

Heb je zelf een schilderij gemaakt, maar 
waar het bepaalde iets nog bij ontbreekt?

We hebben het idee voor je: gewoon met 
een beetje goud oppeppen. Het wordt 

vooral mooi wanneer je een sjabloon ge-
bruikt!

Hier vindt u een precieze beschrijving:

Leg de sjabloon op de gewenste plaats en zet hem, indien 
nodig, vast met wat afdektape. Daarna druk je een beetje 
Metallicoll op een kartonnen bordje. Met een spons, neem 
je de substantie op en dept deze licht op de sjabloon. 
Zorg ervoor dat er niets onder de sjabloon vloeit.
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Als je alles netjes opgedept hebt, trek je de sjabloon 
voorzichtig los. Vervolgens moet je het Metallicoll ca. 15 
- 20 minuten laten aandrogen – totdat de kleur van een 
melkachtige in een kleurloze veranderd is.

Nu kun je het bladgoud voorzichtig opleggen. Beleg alle 
gebieden die je met Metallicoll bewerkt hebt. Daarna 
smeer je met een zacht penseel over het met bladgoud 
bezette gebied.

Bewerk deze met weinig druk en laat het penseel over 
het oppervlak glijden. Als het teveel opgelegde blad-
goud is losgelaten, ben je klaar met je schilderij. De af-
gescheurde resten kun je verzamelen en op je volgende 
werkstuk gebruiken.
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