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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.

Benodigde materialen:
MDF plaat 4 mm,
depron stroken
kartonnen mal, servetten,
gekleurd papier, servettenlijm

Benodigd gereedschap:
cutter, boortjes,
stift, koord,
penseel, plakband,
onderlegger, lijm

Spiegellijst
Klanten upload van mevrouw Johanna Fellner
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Met eenvoudige middelen kan een sfeervolle lijst voor spiegels of 
foto’s worden geknutseld. Door verschillende servet motieven kun-

nen verschillende objecten ontstaan.

De MDF plaat moet al de gewenste framegrootte hebben. Boor aan de bovenzijde twee gaten, 
elk 2 cm van de beide randen verwijdert. Hier het koord doorsteken 
en aan de achterzijde samenknopen. Zo kan de lijst later meteen 
worden bevestigd.

Maak en kartonnen mal. Daarvoor neem je de buitenmaten van de 
MDF plaat en voor de uitsnede aan de binnenkant kun je de maat van 

de spiegel gebruiken, of bij spiegelfolie zelf 
een maat bepalen. Je kunt ook 4 stoken van 
de depronplaat snijden en met plakband tot 
een frame in elkaar zetten. 

Beplak je depronlijst met je servetmotief en stroken gekleurd papier. 
Als het frame bijna droog is, kan men hem omdraaien en bezwaren, zo-
dat hij later mooi plat wordt. Daarna overschilderen met glanslak.

Het gebied van de spiegel met de kartonnen mal op de MDF plaat aftekenen. De spiegel c.q. de 
spiegelfolie aanbrengen (met sterk, dubbelzijdig tape). Tot slot, de depronlijst op de MDF plaat 
plakken, daarbij een sterke alleslijm gebruiken. Terwijl de lijst droogt, met iets zwaars verzwa-
ren, zodat er geen holle ruimten ontstaan.

Benodigd gereedschap:
cutter, boortjes,
stift, koord,
penseel, plakband,
onderlegger, lijm

Zo kan men ook goedkoop fotolijstjes 
maken!TIP


