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Benodigd materiaal:
schildersdoek, acrylverf wit, ivoor en goud,
structuurpasta ﬁjn en normaal, metallicoll,
bladmetaal goud, servettenlijm glitter goud,
servettenmotief, linten

Benodigd gereedschap:
penseel, verfspatelmes of
plamuurmes, kopieerpapier,
afdektape, decoratief materiaal,
nietmachine

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

N° 103.512

Knutselidee

com

Schildersdoek in kerstsfeer
Met Kerstmis is alles een beetje anders - waarom de wanddecoratie niet

dienovereenkomstig vormgeven? Deze blikvanger straalt charme uit en zorgt
voor gemoedelijkheid.

Verdeel het schildersdoek met afdektape in 2

delen. Boven is het grotere gebied met de boom, in
het onderste deel wordt later het servet opgeplakt.
De boom uitknippen en met de afdektape rondom
plakkende lussen aanbrengen en op het schildersdoek plaatsen.

R

1.

ondom de boom met ﬁjne structuurpasta alles
vormgeven, van de boomranden wegspatelen! De
sjabloon weer verwijderen en de boom met een andere structuurpasta opvullen.

Laat tussen de twee structuurpasta‘s een ongeveer

1,5 cm grote spleet! In de boom met een verfspatelmes nog de houtnerf aanbrengen.
De vrije tussenruimte met een verfspatelmes
schoonmaken en uitwerken. Verwijder de tape en
laat de structuurpasta drogen.

2.

M

et een relatief vlak penseel op de omgeving om
de boom acrylverf in ivoor aanbrengen en in de nog
natte verf wit inkleuren. Laten drogen.
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D

e boom met acrylverf in goud inkleuren. De
tekst kan met behulp van een sjabloon worden aangebracht: Daarbij de sjabloon met wat afdektape
vastzetten, daaronder het kopieerpapier leggen en
daarna de tekst natekenen. Vervolgens met acrylverf in goud inkleuren. Natuurlijk kun je ook direct
met het penseel op de het schildersdoek schrijven.

4.

5.
D

e tussenruimte naast de boom met Metallicoll
insmeren en de bevestigingsmelk laten drogen. Nadat de melk transparant is geworden, kan het bladgoud worden aangebracht en met een zacht penseel
worden glad gestreken. Het restant (bladmetaal)
langs de rand voorzichtig wegvegen en voor andere
knutselwerkjes bewaren.

6.

Kies een servet met kerstmotief uit, uitknippen

en de bovenste laag met servettenlijm op het onderste deel van het schildersdoek aanbrengen. Met
de Glitter Potch van binnen naar buiten gladsmeren
en vervolgens laten drogen.

L

Benodigd materiaal:
schildersdoek, acrylverf wit, ivoor en goud,
structuurpasta ﬁjn en normaal, metallicoll,
bladmetaal goud, servettenlijm glitter goud,
servettenmotief, linten

7.
Benodigd gereedschap:
penseel, verfspatelmes of
plamuurmes, kopieerpapier,
afdektape, decoratief materiaal,
nietmachine

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

© Aduis

angs de rand van het servet een lint aanbrengen.
Daarbij op de achterkant van het schildersdoek
vastnieten. Nu kunnen kleine decoratieve elementen of een kerstgroet met decoratieve wasknijpers/klemmen op het lint worden bevestigd.

