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Benodigd materiaal:

decoratie sneeuw
penseel
spatel

Benodigd gereedschap:

doosjes, schildersdoek, 
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Ideeën met decoratiesneeuw
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Decoratie sneeuw is een zachte, bijna schui-

mig uitziende plamuurpasta, hetwelk zo fi jn is, 
dat je denkt dat je echte sneeuw voor je hebt 
liggen. Met deze speciale „sneeuwpasta“ kun 

je speciale effecten verkrijgen. Door het aan-
brengen van dunne of dikke lagen met een pen-
seel of een spatel, op de gewenste ondergrond 
kun je fantastische 3D - effecten bereiken en 
servetafbeeldingen, doosjes, collages, schil-
derijen en dergelijke een geweldig sneeuw of 

wattenuiterlijk verlenen.

Hier vindt je een paar geweldige ideeën die je uit 
kunt voeren:

Geweldige 
doosjes en schilderijen - niet alleen 
voor de winter:

Versier gewoon een doosje met een wintermotief of een 
zeemotief – het beste met golven. 

Na het aanbrengen van het servet, werk je de fi jne struc-
turen zoals golven of ijsbergen met een kunstenaarsmes 
of een penseel na. Ook kun je een „ijzige“ rand maken - 
zoals je kunt zien bij de pinguïn.

Of probeer een keer een ijsbeer in te kleuren en deze 
met een beetje decoratiesneeuw na te werken zodat de 
beer een pluizig vel krijgt. 
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Een ijzig vogelhuisje:

Maak voor uw vogelvrienden een ijzig huisje, wees niet 
bang, door de decoratiesneeuw wordt het niet meteen 
kouder. Alleen het dak en de bodem met een beetje deco-
ratiesneeuw beschilderen of met een spatel aanbrengen. 
Zorg ervoor, dat de sneeuw niet te dik wordt aangebracht, 
zodat het er nog echt uitziet.

Knisper, knisper muisje:

Probeer eens een keer een heksenhuisje uit, deze kun je 
niet opeten maar elke winter weer gebruiken. Gewoon een 
huis van klei of modelleermassa maken en vervolgens in 
elkaar zetten. Als je de decoratiesneeuw in een spuitzak 
vult, kun je fantastische highlights toveren – bekijk de 
foto eens, gewoon om op te eten.
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