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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigd gereedschap:
penseel,
lijmpistool,
schaar,
krantenpapier

Schildersdoek ADUIS

Benodigde materialen:
5 schildersdoeken 20 x 20 cm, acrylverf in beige, geel, groen, 
roze, lichtblauw en violet,
papier-maché letters, lakspray zilver,
décopatch papier 602.608, décopatch lijm
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Benodigd gereedschap:
penseel,
lijmpistool,
schaar,
krantenpapier

Schildersdoek ADUIS
In plaats van altijd naar de juiste afbeelding voor je muur te zoeken, 

kun je heel eenvoudig zelf een kleurrijk ensemble met een 
naam of woord maken!

Materiaal:
5 schildersdoeken 20 x 20 cm

acrylverf in beige, geel, groen, roze, lichtblauw en violet,
papier-maché letters ca. 10 cm hoog,

lakspray in zilver,
bijpassend décopatch papier en lijm,

een brede kwast,
een lijmpistool (warm),

een schaar en
krantenpapier om eronder te leggen

Grond de 5 schildersdoeken elk met voldoende verf, allemaal in een andere kleur, behalve beige. 
Met beige trek je brede penseelstreken op het frame om accenten te zetten, daarna laat je al-
les goed drogen. Knip uit het décopatch papier verschillend grootte cirkels (ca. 5-15 cm). Plak de 
cirkels met décopatch lijm op de droge schildersdoeken op, kijk goed naar de titelfoto - er zijn 
veel verschillende varianten. De oppervlakken van de cirkels met décopatch lijm insmeren, de 
cirkels plaatsen en opnieuw met décopatch lijm bestrijken. Wanneer de complete schilderdoe-
ken glanzend moeten zijn, kun je de gehele schildersdoeken met décopatch lijm verzegelen!

Plaats de letters op krantenpapier en besproei ze gelijkmatig met de lakspray in zilver. Indien 
mogelijk buiten werken, of op zijn minst met de ramen open zetten! Na het drogen, kun je de 
letters in het midden van de schildersdoeken met een lijmpistool (warm) opplakken.




