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Materiaal v
oor de on

derzette
r:

vierkante doos, wit 

matte verf, bruin en wit 

craquelélak

decopatch lijm & lak 

decopatch papier 

penseel 

zijdeglans glanzend 

craquelÉlak: decopatch lijm: 

reis in de oudheid 
versier je tafel met mooie din-
gen, die het uiterlijk hebben of 

ze uit de oudheid stammen. 
met de onderstaande eenvoudige 

stappen kun je deze prachtige 
decoratie naknutselen! 
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Het schilderkarton met de bruine matte 
acrylverf gronden en vervolgens laten 
drogen. 

Nu de craquelélak met een zacht penseel 
dik en gelijkmatig aanbrengen. Het is be-
langrijk om in een richting te schilderen! 
Weer laten drogen. 

Nu wordt de lichtere contrasterende kleur 
aangebracht. Een rijke toepassing van verf 
levert bredere scheuren op. Daarna laten 
drogen. Föhnen versnelt het proces! 

zo gaat het in zijn werk: 

stap 1

stap 2

stap 3

stap 1

stap 2

stap 3

reis in de oudheid 
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stap 4

stap 5

stap 6

Het motief uit het decopatch papier knippen of 
scheuren. 

Tip: Als het motief op een gebogen oppervlak 
(vaas, ..) moet worden aangebracht, het papier op 
de achterkant met wat water nat maken. Daardoor 
wordt het soepel en laat het zich beter op de te 
decoreren ondergrond schikken. 

Nu wordt het decopatch papier op de achter-
zijde met de lijm ingesmeerd en op het voor-
werp aangebracht. Goed laten drogen! 

Het geheel nogmaals met de lijm insmeren - 
drogen - KLAAR! 

Tip: Na gebruik alle gebruikte materialen/ge-
reedschappen grondig met water reinigen!

stap 4

stap 5

stap 6
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