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Benodigd materiaal:

acrylglas schijf Ø 10 cm
Window Color verf
kralen

Benodigd gereedschap:

schaar
tang voor knijpkralen

Raamschilderijen met Window Color

knijpkralen
nylondraad
houten spiesen
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Versier je raam een keer op een ander manier - met 
tekenschijven en Window Color kun je geweldige effecten 
bereiken!! Laat je buren jaloers van kleur verschieten en 

stort je op de knutselspullen. 

En zo gaat het in zijn werk:

Materiaal:

Alles wat je nodig hebt zijn teken-
schijven, Window Color kleuren, tan-
denstokers, kralen, nylon draad, een 
paar knijpkralen en een tang.

Stap 1:

Begin eerst met het middelpunt in je tekenschijf, van welke je dan naar de rand werkt. Dit kan 
bijvoorbeeld een punt, streep of een ander decoratief element zijn. Rond dit ene punt, breng je 
nog mooie harmonieuze kleuren aan, die je mooi vindt. Contourverf is bij deze techniek niet nodig.

knijpkralen
nylondraad
houten spiesen



N° 100.800

©
 A

du
is

comKnutselidee

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

Stap 2:

Neem nu een tandenstoker of een houten stokje in de hand. Als je deze nu 
door de aangebrachte verf trekt, krijg je een geweldig effect. Daarna kun je 
alles ca. 24 uur laten drogen.

Stap 3: 

Om nog een bijzonder glittereffect te verkrijgen, kun je nu nog kralen op een 
nylondraad rijgen en deze onder je tekenschijf bevestigen. Afstanden kun je 
met behulp van knijpkralen voorbewerken. 

Tips:

* Je kunt op je tekenschijf ook eerst met een 
contourverf werken. Bijvoorbeeld hokjes, drie-
hoeken, enz., voortekenen en vervolgens met veel 
mooie kleuren inkleuren.

* In de nog vloeibare Window Color verf kun je 
ook nog glitters strooien - zodat je een geweldig 
bling – bling effect krijgt.

Raamschilderijen met Window Color




