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Benodigd materiaal:
décopatch-papier
décopatch-lijm
glanslak

Benodigd gereedschap:
penseel
oude stoel, kruk
eventueel schuurpapier

Décopatch stoel
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Deze bijzondere stoel is zeer een-
voudig om te maken. Je kunt hem na-
tuurlijk volgens je eigen ideeën met 
een paar verschillende kleuren en pa-
tronen vormgeven - en je hebt je ei-
gen, geheel individueel vormgegeven 
stoel.

Materiaal:
Gebruik een oude stoel of kruk en 
bevrijd hem van stof en vuil. Leg je 
knutselmateriaal klaar en beginnen 
maar:

Stap 1:
Bereid het décopatch papier voor, doordat je het in kleinere stukken scheurt. Roer 
de lijm eenmaal door.
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Stap 2:
Breng nu met een varkenshaarpenseel steeds op een 
niet te groot gedeelte een dunne laag décopatch lijm.

Stap 3:
Nu kun je hier een stuk papier opleggen en het vervol-
gens voorzichtig aandrukken. Met het penseel kun je 
kleine, ongewenste vouwen uit het papier wegstrijken. 

Stap 4:
Nu breng je een 2e laag décopatch lijm aan. Breng hem 
weer met een penseel dun op het papier aan. Bewerk 
het hele voorwerp op deze manier.

Stap 5:
Laat nu het voorwerp lang genoeg drogen. De droogtijd 
is afhankelijk van de ondergrond en bedraagt tussen 
de 3 en 5 uur.

Stap 6:
Om het voorwerp waterbestendig te verzegelen, kun je 
het met een beschermende lak aflakken. Om hem ook 
nog weerbestendig te maken, dien je een transparant 
koudglazuur te gebruiken.

Veel plezier!
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