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Materiaal:

Instructies:

bouwpakket dienblad
art.nr. 200.138

acrylverf
pouring medium
punaises

populierentriplex plaat
beker / spatel / pipet
heteluchtpistool

Dienblad
met hart

Pouring:
Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd inclusief bouwpakket:middel ca. 4-6 uur

Voordat u begint, is het zinvol om het gehele 
werkgebied met een groot stuk folie of karton 
te bedekken en geschikte werkkleding aan te 
trekken. Het beste kan men meteen een werk-
plek kiezen waar de plank kan drogen. Vervol-
gens neemt u de populieren triplexplaat en 
bevestigt u op elk van de hoeken een punaise, 
zodat de verf weg kan vloeien.

Nu moet de plaat met acrylverf worden 
gegrond.

We zagen de 

triplexplaat, 

bij onze 

zaagservice, 

graag voor u 

op maat.
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Zonder dat de verf indroogt, kan meteen 
met het gieten (pouring) worden gestart. 
Hiervoor bereid u drie verschillende kleuren 
voor. Elke kleur wordt ca. 2: 1 verdund met 
pouring-fl uid. Deze verhouding is echter 
afhankelijk van de consistentie van de acryl-
verf. Probeer dit het beste uit, totdat de verf 
echt vloeibaar is.

Nu kunnen de drie kleuren in een andere be-
ker naar wens worden gemengd. De exacte 
instructies voor de verschillende giettech-
nieken zijn te vinden in ons boek Acrylic 
Pouring - Grundlagenbuch of in het gratis 
knutselidee: Pouring - basisinstructies.

Om een galaxy-achtige celformatie te 
produceren, werden voor het mengen een 
paar druppels siliconenolie in de witte verf 
toegevoegd en wordt deze slechts één keer 
voorzichtig doorgeroerd.

Vervolgens hebben we de Flip-Cup-techniek 
gebruikt en draaiden we gewoon de beker 
met de kleurenmix samen met het karton 
om.

Als u de beker weghaalt, verspreid de kleur 
zich en creëert het geweldige eff ecten, die 
nu door zwenken en kantelen over het gehe-
le oppervlak verdeeld kan worden.

Om de celachtige eff ecten tot hun recht te 
laten komen, wordt een heteluchtpistool 
als hulpmiddel gebruikt. De hete lucht zorgt 
ervoor dat de verf barst en de onderste laag 
verschijnt.

Zodra u het patroon leuk vindt, laat u het 
een nacht drogen.

De volgende dag wordt de plaat nogmaals 
van een laag pure Pouring-Fluid voorzien, dit 
zorgt ten eerste voor een prachtig glansef-
fect en ten tweede wordt de verf extra 
beschermd.

Zodra de coating droog is, kan de plaat in 
het dienblad worden geplaatst en, indien 
nodig kan het met een lijmpistool worden 
gefi xeerd. Mits het dienblad natuurlijk al 
gemonteerd is.


