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Vredesengel

Benodigd gereedschap:

Maatbeker met water
Mes of vijl
Penseel

Benodigd materiaal:

Reliëfgietpoeder
Mal engel (niet bij Aduis in het assortiment)
Bladgoud, metallicoll, glanslak
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Benodigd materiaal:

Reliëfgietpoeder
Mal engel (niet bij Aduis in het assortiment)
Bladgoud, metallicoll, glanslak

Benodigd gereedschap:

Maatbeker met water
Mes of vijl
Penseel

Vredesengel

Maak je eigen kleine engel met gouden vleu-
gels, die rust en vrede uitstraalt. Deze engel 

wordt van eenvoudig reliëfgietpoeder en 
water gemaakt. Probeer het eens uit, en je 

zult trots zijn op je resultaat!!

Het gieten van 2-delige vormen:

Meng het reliëfgietpoeder met water - zie de handleiding, nor-
maliter 1:3.
Giet eerst de ene kant van de mal en laat deze enigszins ui-
tharden, zodat bij het samenvoegen van de beiden zijden niets 
wegloopt.

Vervolgens giet je de tweede vorm, de eerste vorm moet zoals 
hierboven omschreven niet volledig zijn uitgehard, maar mag 
niet te vloeibaar zijn.

Nu moet je de twee zijden samenvoegen. Gewoon de vorm sa-
menvouwen en fi xeren. Het reliëfgietpoeder moet je nu goed 
laten uitharden, bij voorkeur `s nachts.
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Na het uitharden:

Als de vorm hard is, verwijder je hem uit de mal en maakt de 
randen met een mes of een kleine vijl glad. Zorg ervoor dat de 
overgangen glad zijn.

De vleugels van de engel:

Nu kun je de vleugels van de engel nog verfi jnen. Hiervoor 
leent zich het beste een stukje bladgoud. Bestrijk de vleu-
gels met Metallicoll en ca. 15 tot 20 minuten laten aandrogen. 
Zolang laten drogen tot de kleur van de melkachtige in een 
transparante verandert.

Het bladgoud kun je nu opleggen en met een zacht penseel 
licht aandrukken. Zorg ervoor dat overal waar Metallicoll werd 
aangebracht ook bladgoud is. De overblijfselen kun je verza-
melen om bij een ander object te gebruiken.

De vleugels kun je nu nog met een lak beschermen. Hiervoor 
kun je het beste een glanslak uit de spuitbus gebruiken. Je 
kunt echter ook elke andere lak hiervoor gebruiken.

Nogmaals laten drogen en je engel is klaar.

Aduis wenst je veel plezier en succes!!!
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