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Benodigde materialen:
Color Decor folie, doorslagpapier, 
porseleinstift zwart, mokken

Benodigd gereedschap:
motiefponsje, kom, water, zak-
doek, natte handdoek, oven

Mokken met spreuken (Color Decor)

Klanten upload van mevrouw Leisch

Dank u wel!
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Weer eens geen geschenk bij de hand? Geen probleem! Met behulp 

van Color Decor folie, een ponsje en porseleinstiften verander je een 

saaie witte mok heel vlug in een leuk geschenk.

- Maak de mok eerst grondig schoon (stof- en 
vetvrij maken) en laat hem drogen.

- Stans met het ponsje het gewenste motief 
uit de folie.

Tip 1:

Als u de pons 
omdraait en het

 opvangklepje
 

terugschuift, 
kun je het po

nsje helemaal  

aan de rand 
positioneren 

en zo plaats 
 

besparend st
ansen.

- Leg het gestanste deel in water, totdat de 
dragerfolie in het water loslaat.

Mokken met spreuken (Color Decor)

Benodigd gereedschap:
motiefponsje, kom, water, zak-
doek, natte handdoek, oven
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- Plaats de folie nu op de mok en zuig met een 
zakdoek het vocht op.

- Schrijf nu met de porseleinstift een leuke opmerking of 
groet op de mok.

Mokken met spreuken (Color Decor)

Benodigd gereedschap:
motiefponsje, kom, water, zak-
doek, natte handdoek, oven

Tip 2:

Zolang de pors
eleinstift nog

 niet droog is
, kan deze m

et een 

vochtige doek
 worden verwijderd. Laat daarna a

lles goed dro
gen 

(24 uur) en laat
 het tot slot 

op 180 °C gedurende o
ngeveer 

30 minuten in de o
ven inbrande

n. Na het inbrand
en is de mok 

afwasmiddelbestendi
g en kan met de hand w

orden gewassen.
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Sjablonen


