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Benodigd materiaal:

porselein of glas
Color Decor folie in verschillende kleuren en designs
eventueel parel maker, sierstenen, etc.

Benodigd gereedschap:

schaal met water
keukenrol
oven

Color Decor - nieuwe inspiraties

Er zijn veel mogelijkheden die je met Color Decor uit 
kunt proberen. Het aantal ideeën en ontwerpen is tal-

loos. Laat je door onze ideeën inspireren en probeer nog 
meer geweldige vormgevingsideeën uit!

Color Decor met sierstenen:

Bij dit bord en het doosje hebben we aan de uiteinden van 
de krullen sierstenen bevestigd. Deze kun je met behulp van 

edelsteenlijm aanbrengen. De krullen en zeebewoners zijn uitge-
stanst.

Met de Color Decor techniek, kun je heel snel eenvoudig, eenkleurig porselein of 
glas in een echte eyecatcher veranderen. De folie met een schaar of een stans op 
maat knippen/stansen. Daarna in een kom met water leggen, tot de folie van het 
rugpapier loslaat. Vervolgens op de gewenste plaats leggen en met een stuk keu-
kenrol van binnen naar buiten droog betten. 24 uur laten drogen en afbakken op 

180 °C gedurende ongeveer 30 minuten.

Color Decor dierenmotieven:

Een speciale „Afrika stijl“ kun je 
met de verschillende dierenmotie-
ven van onze Afrika set bereiken. 
Verschillende strepen naast elkaar 
geven vooral een zuidelijk tintje. 
Mooi zien ook de individuele mo-
tieven eruit op een harmonieus 
effen vlak. Probeer het gewoon 

eens uit!
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Color Decor en parel maker:

Test een keer de combinatie van Color Decor en parel maker. Maakt niet uit op randen, parallel 
geplaatste lijnen of andere voorwerpen - deze combinatie is altijd een echte blikvanger.

Color Decor ornamenten:

Uitgestanste elementen op porselein zien er bijzonder elegant 
uit. Bijpassende kopjes en schoteltjes leveren een harmonieus 

beeld op. Zo een mooi servies vindt je nergens anders!
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