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Benodigd materiaal:

Populieren hout
Maatbeker
Koudglazuur

Benodigd gereedschap:

Tandenstokers
Penseel of knutselhoutje
Wegwerphandschoenen

Panonderzetter met koudglazuur
Versier je eigen panonderzetter met de koudglazuur techniek. Het voordeel is: je 
kunt de onderzetters met een vochtige doek afnemen, omdat het koudglazuur wa-
terbestendig is. Een ander voordeel is dat je de kleuren en patronen op de onder-
zetter zelf vorm kunt geven. 

Hier is hoe het werkt:

Voorbereiding:
Roer de koudglazuur verharder 
en de hars in een 1:1 verhouding 
aan. Verdeel de koudglazuur op in 
kleinere bekers, en meng daarna de 
verschillende kleuren aan. Je kunt 
de kleuren ook goed met elkaar 
mengen of met metaalpoeder verfijnen.

Zorg ervoor dat je tijdens de verwerking wegwerphandschoenen draagt.

Variant 1:
Breng het koudglazuur dekkend op het 
gehele populierenhout aan. Gebruik 
hiervoor een penseel of een knutsel-
houtje. Je kunt gebruik maken van ver-
schillende kleuren die je naast elkaar 
aanbrengt. De laag moet tussen een 0,5 
mm en 3 mm dik zijn. Zorg ervoor dat 
je alles goed ingesmeerd hebt.

Koudglazuur aflakverf
eventueel glitters om op te 
strooien
Hars verwijderaar
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Nu kun je de overgangen tussen de verschillende kleuren ver-
fraaien. Neem een tandenstoker en vervaag de overgangen van de 
kleuren doordat je golven of zigzaglijnen van de ene kleur naar de 
andere maakt. Je kunt ook nog druppels op de vlakken laten lopen 
en met een tandenstoker van binnen naar buiten strepen trekken  
- ster effect.

Variant 2:
Leeg de kleuren op verschillende 
plaatsen op het populierenhout. Gebru-
ik kleuren die je mooi vindt.
Tip: Zorg ervoor dat naast een donke-
re kleur is een lichte is, zodat je on-
derzetter later vriendelijk oogt.

Nu kun je alle kleuren met een knutselhoutje met elkaar mengen. 
Strijk de kleuren, het hele gebied beslaand, op het populieren-
hout. Je zult zien, je krijgt een mooi marmereffect.

Tip: Omdat je nu geen patronen meer kunt trekken, kun je wat 
glitters in het vloeibare glazuur strooien - afbeelding 4.

Als je met je onderzetter tevreden bent, laat je het koudglazuur 
24 uur drogen. Zorg ervoor dat de onderzetter horizontaal ligt, 
zodat de patronen niet uitlopen. Na het drogen, is de onderzetter 
meteen klaar voor gebruik. Het koudglazuur is hittebestendig tot 
120 °C.

Het gereedschap dat je gebruikt hebt maak je schoon met een 
hars verwijderaar, zodat je het vaker kunt gebruiken.
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