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Benodigd materiaal:
schildersdoek 40 x 40 cm
sjabloneerverf in bruin en goud
sjabloon lelieteken 3D
sjablonenreiniger

Benodigd gereedschap:

penseel
kunstenaarsverfspatel
afdektape

Mooi schilderij in bruin - goud
Versier met 3D sjablonen een mooi 
schilderij in bruin - goud. Het is een-
voudig te maken en benodigd niet veel 
tijd. Probeer het zelf eens uit!

Hier is hoe het werkt:

Verdeel je schil-
derij met afplak-
band. Plak er een 

verticaal en de andere 
horizontaal in het mid-
den van het schilders-
doek. Nu schilder je 2 
schuin tegenoverlig-
gende afgebakende vierkanten met bruine verf. Hiervoor kun je de 
sjabloneerverf gebruiken. Je hebt hier geen extra acrylverf voor 
nodig. De andere 2 vierkanten laat je wit.

Bevestig de zelfklevende sjabloon in het midden van een 
vierkant. Voor de zekerheid zodat je niet buiten de sjabloon 
schildert, word om de rand van de sjabloon nog een afdektape 

geplakt.

Nu kun je de sjablonen met een kunstenaarsverfspatel vol 
plamuren. Gewoon een klodder verf uit de sjabloneer potje 
halen en losjes over de 3D-sjabloon trekken. Zo lang, tot alles 

opgevuld is.
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De 2 bruine lelietekens sjabloneer je in de witte velden. De 
gouden in de bruin gekleurde velden. Zorg ervoor, dat je bij 
het wisselen van kleur de sjablonen reinigt, na elk lelieteken 

dat klaar is controleer je de achterkant van de sjabloon. Als deze 
met verf bevuild is, reinig je de sjabloon met een sjablonenreiniger.

Als je de tekens klaar 
hebt, verwijder je 
(meteen) voorzichtig 

de folie. Zorg ervoor dat er 
geen verf onder de folie loopt.
De sjabloon reinig je vervol-
gens met sjablonenreiniger.

Laat de lelietekens 
drogen. Na het drogen, 
kun je het afdekband 

verwijderen en het voorheen 
afgedekte vlak met de gouden  
sjabloneerverf inkleuren - zie 
foto.

Nog een keer laten drogen en je nieuwe schilderij 
is klaar!!

Aduis wenst je veel plezier en succes!!
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