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Nr.101.261 - Efcolor basisinstructies
Knutselidee

Materiaal:
brandplaat en -standaard
brandoventje / oven
wasknijper
tang

basisinstructies
Efcolor

Moeilijkheidsgraad: makkelijk

EFCOLOR biedt je ontwerpmogelijkheden met bijzondere effecten 
op vele materialen zoals metaal, glas, hout, 

porselein, keramiek en steen. 
Er zijn verschillende technieken, met deze kun je 

unieke sieraden maken. 
Het glazuurpoeder smelt en hardt uit bij 160 graden op het fornuis of 
in de oven. Je kunt ook de EFCOLOR oven met theelichtjes gebruiken, 

want de toepassing is heel eenvoudig:

sieraadhangers
schuurkurk
verschillende kleuren 
glazuurpoeder
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Tip: Efcolor kun je op alle materialen gebruiken, 
die tot 180 °C verwarmbaar zijn. Dus laat je 

fantasie de vrije loop!

Werkwijze:
De voorkant met een schuurblok 
schoonmaken.

Gelijkmatig dekkend met EFCOLOR-
glazuurpoeder bestrooien.

Op het brandplaatje leggen.

In de voorverwarmde oven plaatsen (160 °C).

Na 3-5 minuten met behulp van een houten 
wasknijper of een pannenlap uit de oven halen.

Op de brandplaat leggen, in de voorver-
warmde oven plaatsen (160 °C) en na 3-5 
minuten weer uit de oven halen.

Tot slot naar wens met verschillende 
sieraaddelen combineren.

Vervolgens herhaal je stap 1 en 2 op de 
achterkant van het sieraad.
Reinig de achterkant met een schuurblok 
en bestrooi het met glazuurpoeder.
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Zwachteltechniek:
Trek een stukje verbandgaas ongelijkmatig uit elkaar, bevochtig het met een beetje 
water en leg het op het voorgebrande sieraad. Bestrooi het dun met een contras-
terende kleur glazuurpoeder en verwijder het verband voorzichtig. Laat het poeder 
zoals gebruikelijk in de oven uitharden.

Ton sur ton:
Bestrooi het sieraad compleet met de gewenste basiskleur. Strooi de tweede 
kleur dun en precies erover en smelt het zoals gebruikelijk op 160 °C gedurende 
3 - 5 minuten.

Glittertechniek:
De glittereff ecten geven een bijzonder briljant eff ect, wanneer eerst de juiste 
basiskleur Efcolor onderliggend is aangebracht. Strooi de glitter glazuurpoeder 
direct op de basiskleur en smelt beide als gebruikelijk.

Ruitpatroon techniek:
Brand het sieraad als gebruikelijk. Na het afkoelen, leg je een stuk gaas over de 
glazuurlaag en strooit hier dun een contrasterende kleur op. Verwijder voorzichtig 
het gaas en smelt het sieraad opnieuw bij 160 °C gedurende 3 - 5 minuten.
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