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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:
styrodur,
structuurpasta,
acrylverf,
servet met een groot motief,

servetten lijm
pailletten
spelden

Benodigd gereedschap:
penseel
schaar

Afbeeldingen op Styrodur
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Zo worden ze gemaakt

Met deze techniek, is het verbazingwekkend eenvoudig om een artistiek schil-
derij te creëren. Met een geschikt servet motief en een paar eenvoudige stap-
pen ontwerp je een mooi kunstwerk voor je woonkamer. In dit knutselidee, 
hebben we voor een vrolijk schaap gekozen.

Na het drogen grond je de plaat met witte 
sjabloneerverf. 

Voor de keuze van het motief is het belang-
rijk, een zo groot mogelijke afbeelding uit 
te knippen of te scheuren. Je kunt natuur-
lijk ook het gehele servet gebruiken. Ver-
wijder de bovenste laag en bevestig deze 
met servettenlijm op de Styrodur plaat. 
Besteed speciale aandacht aan de randen. 

Als eerste moet de Styrodur plaat met 
structuurpaste worden bedekt. 
Als je bepaalde punten wilt accentueren, 
gebruik je daar meer structuurpasta.
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Laat alles weer goed drogen. Nu kun je je 
schilderij nog de fi nal touch geven en met 
pailletten bewerken. Bevestig de groene 
pailletten met spelden aan de randen van de 
Styrodur plaat. De bloemen zijn ook zeer 
geschikt om te decoreren. Bij het schaap 
breng je alleen op de oren gouden pailletten 
aan en voor de schattige wangen neem je nog 
twee rode. 

Laat alles goed drogen en beschilder daarna 
de rand van de Styrodur plaat met lichtgro-
ene verf. Je mag gerust de iets over de ran-

den van het servet schilderen, omdat hier 
later nog pailletten op aan worden gebracht, 

die alles goed verbergen..

Meer vormgevingssuggesties

roos konijn bloem

Gestaltungsablauf




