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Letters met décopatch
Voor de mooiste tijd van het jaar, heb je ook een nieuwe woondecoratie nodig! Wij
hebben met onze vrolijke papier-maché letters een eyecatcher voor de kerstperiode
geknutseld.
Je he
b
papie t nodig:
r-mac
hé le
décop
tt
a
décop tch papier ers
a
pense tch lijm
el
matte
metal verf
lic
bladm oll / beves
tiging
etaal
smelk

1.

Eerst moet je bedenken welke vlakken je met het décopatch papier
wilt beplakken. Smeer de décopatchlijm op deze vlakken en knip/snijd
of scheur de bijbehorende stukken papier af. Leg het op de natte lijm
en strijk het met een zacht penseel of met je vingers, zo veel mogelijk
kreukvrij, glad. Daarna smeer je nog een laag van lijm over het papier.
Nu moeten de letters kort drogen.

2.

We hebben de onbeplakte vlakken met matte verf in de kleuren groen en
goud geverfd. Grotere gebieden kun je met een borstelpenseel beschilderen,
aan de randen neemt je een ﬁjn penseel. Draag de verf rijk en goed dekkend op.

metallicoll
bladgoud

Benodigd gereedschap:
borstelpenseel
ﬁjnharige penseel

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Benodigd materiaal:
papier-maché letters
décopatch papier
décopatchlijm
matte verf

N° 101.259

Knutselidee

com

Letters met décopatch
3.

Tip:
Je kunt de letters ook met een servet en servettenlijm beplakken. Daarnaast kun je de letters met glitter of sierstenen versieren!
De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

© Aduis

Tot slot hebben we gouden accenten aangebracht! Smeer de bevestigingsmelk / metallicoll dun op de plaatsen aan die later met
goud moeten schitteren. Wacht tot de laag transparant is, en leg
het bladgoud erop. Wrijf met een zacht borstelpenseel eroverheen.
Het bladmetaal hecht alleen op de plaatsen waar de bevestigingsmelk is aangebracht. De rest kun je voorzichtig met een penseel
verwijderen.

