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Nr.104.028 - Fashion spray

Materialen:
Fashion Spray in verschillende kleuren
strijkijzer of oven
sjablonen
hechtlijm

karton of bakpapier
textiel
garen of elastiekjes
plakband, Schaar

Voorbereiding:

Fashion SprayBasisinstructies

moeilijkheidsgraad:

benodigde tijd:

makkelijk

ca. 1 uur

Het textiel voor gebruik wassen 
om appreturen en weekmakers te 
verwijderen.

Bescherm persoonlijke kleding en 
dek het werkoppervlak royaal af.

Tussen de weefsellagen karton 
plaatsen, zodat de kleur niet op de 
achterzijde doordrukt.

De verf voor het spuiten goed 
schudden.
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Basisinstructies “opspuiten“: Sjabloneren:

In de open lucht spuiten:

Afplakken:

Afbinden:

Na de voorbereiding van het textiel kun je aan de slag gaan.
Afhankelijk van je smaak, kun je verschillende kleuren mixen en 
soms meer of minder opspuiten.
Als je sjablonen of plakband (om delen af te plakken) gebruikt, 
kunt je deze na de eerste keer spuiten verwijderen, de verf kort 
laten drogen en op een andere plaats enigszins verplaatst 
opplakken – zo ontstaan geweldige eff ecten!

Deze techniek is bijzonder eenvoudig. Plaats het 
gewenste sjabloon (bevestig deze voor een 
betere grip met hecht- en montagelijm) op het textiel 
en spuit er op los. Afhankelijk van je smaak, kun je 
verschillende kleuren mixen en soms meer en soms 
minder opspuiten. Als je met je afbeelding tevreden 
bent, laat je het kort drogen en verwijder je het 
sjabloon voorzichtig.

Bij deze techniek spuit je zonder sjabloon, plakband, 
etc. Gewoon met de vrije hand op het textiel spuiten. 
Hierbij kun je verschillende kleuren mixen, van veraf 
of dichtbij spuiten en de verf dik of doorschijnend 
aanbrengen. Bij deze techniek kent de fantasie geen 
grenzen.

Begin, door het gewenste patroon met plakband 
(het beste kun je afdektape afgebruiken) op/af te 
plakken. Daarna spuit je de verf op. Nu kun je de 
stroken afdektape verwijderen en de verf fi xeren. 
Je kunt echter ook een nieuw patroon 
opplakken – zo ontstaat door herhaald opplakken, 
spuiten en verwijderen een geweldig eff ect.

De afbindtechniek ken je beslist van het zijde 
schilderen. Hierbij neem je de stof met je 
vingertoppen op een bepaalde plaats vast, trekt de 
punt omhoog en bindt een koord of een elastiekje 
om de punt. Als je genoeg stukken afgebonden hebt, 
spuit je de verf op het textiel. Vervolgens moet je 
deze volledig laten drogen – pas daarna kan/mag je 
de koorden/elastiekjes verwijderen en de 
verf fi xeren.

Zodra je tevreden bent met je afbeelding, kun je de sjablonen, 
het plakband, enz. voorzichtig verwijderen (Let op: bij het 
afbinden moet het textiel volledig droog zijn, voordat je hetgeen 
waarmee je heb afgebonden hebt verwijderd).

Na het drogen kun je beginnen om de kleur te fi xeren. Hierbij 
leg je een dunne doek of bakpapier op het textiel en strijkt de 
versierde plaatsen op katoenstand (ongeveer 3 minuten). Als 
alternatief kun je het textiel ook in een voorverwarmde oven op 
150 graden ongeveer 8 minuten fi xeren. Daarna is het textiel tot 
40 graden (binnenste buiten) wasbaar!
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