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Benodigd materiaal:
Glas Design verf
Glas Design contourverf
Glas Design speciale folie
Glas c.q. porseleinen voorwerpen

Benodigd gereedschap:
Glas Design metalen fijnstift

Basisinstructies Glas Design
Glas Design New Art combineert de eenvoudige toepassing van Window Color en de 
permanente bevestiging van porselein- en glasverf. Het is bijzonder geschikt voor 
voorwerpen met gewelfde oppervlakken. En zo werkt het:

1.

Leg je ontwerp sjabloon onder de gladde speciale folie. Nu 
kun je de contourlijnen natekenen. Voor extra fijne lijnen kun 
je een fijnstift op de fles opschroeven.

Nu moet je de contouren ten minste 2 uur laten drogen. Daarna 
kun je de verf dun aanbrengen. Afhankelijk van de dikte van de 
aangebrachte verf moet je het motief ten minste 24 uur laten 
drogen.

Trek het gedroogde motief er voorzichtig af. Begin op een 
hoek.

Zodat het motief glad, bubbelvrij en soepel op de (gewelfde) 
ondergrond aansluit, moet je het voorzichtig door een schaal 
met koud water trekken en kort laten uitlekken.

2.

3.

4.
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Nu gaan we het motief bij 160 °C gedurende 45 minuten in een 
niet-voorverwarmde oven inbranden. Nadat je het in de oven af 
laat koelen, is het vaatwasmachinebestendig. Het gebruik- en 
eetbereik van je ondergrond altijd vrijlaten!

Nu kun je het met de gladde, onderkant op de ondergrond 
plaatsen. Zorg ervoor dat het oppervlak stof- en vetvrij is! Be-
gin in het midden van je motief met een zachte katoenen doek 
het motief voorzichtig aan te drukken. Van binnen naar buiten 
strijken, zodat het water en de luchtbellen kunnen ontsnappen. 
Indien er nog bubbels ontstaan, moet je het motief weer optil-
len, met een beetje water bestrijken en weer goed aandrukken. 
Over nacht goed laten drogen.

5.

6.
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