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Benodigd materiaal:

windlicht, spons,
Frost Art satineerverf
decoratie ijs

Benodigd gereedschap:

edelsteenlijm

IJzig windlichtje 
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Een bijzonder mooi effect bereiken - dat is de wens van iedere knut-
selaar. Met de Frost Art satineerverf en met decoratie ijs is dit 
heel eenvoudig. Een leuk cadeau voor moeder, vader en vrienden, of 
voor kerst, verjaardag of Moederdag, het is niet alleen gemakkelijk, 
maar ook een optimale en snelle bezigheid voor tussendoor. 

En zo gaat het in zijn werk: 

Aanbrengen van de satineerverf: 

Het gaat het eenvoudigst wanneer je een beetje satineerverf 
rechtstreeks op het glas aanbrengt en vervolgens met een spons 
de verf verspreid. Je kunt echter ook gebruik maken van een 
zachte doek of een grote kwast. Daarna alles laten drogen. 

De “ijsrand”: 

Een indrukwekkend effect bereik je zo: neem een stuk trans-
parant, dubbelzijdig plakband (bv: Tacky Tape), deze plak je om 
het glas - op de plaats waar je het wilt hebben. Dit kan 2 cm 
onder de rand, direct op de rand of op een andere plaats zijn. 
Daarna verwijder je de bovenste folielaag. Op de tape strooi 
je nu het decoratie ijs - vang het overtollige ijs op en gooit het 
terug in het potje. 

„IJs“ - kristallen: 

Om een bijzonder mooi resultaat te bereiken, kun je nu nog decoratie kralen op je windlichtje 
aanbrengen. Dit gaat heel eenvoudig met een druppel edelsteenlijm. De kleuren van de kralen/
steentjes, kun je zelf uitkiezen. Het geheel laten drogen en je windlichtje is klaar.
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