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Materialen:

 porselein verf of stiften in verschillende kleuren  porselein
 porselein tekenstift
 porselein contourenstift
 porselein carbonpapier
 penseel
 oven om in te branden

Je wilt een uniek stukje porselein hebben, dat
niemand anders heeft? Ja? Dan versier het toch
zelf. Je zult zien, het is niet alleen leuk, maar ook
heel eenvoudig.

Schoonmaken
en aftekenen:
porselein moet stof en vetvrij zijn.
1. Het
Daarom grondig met spiritus of wasmiddel
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reinigen. Het motief met een sjabloon door
middel van carbonpapier of een potlood
voortekenen.
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Beschilderen:

verf doorschijnend of dekkend,
2. De
met een zacht penseel of met een

porseleinverfstift aanbrengen. De
eﬀecten kunnen met behulp van
plakband of wattenstokjes worden
aangebracht. Correcties kunnen
worden aangebracht door voorzichtig af te vegen met een vochtige
doek of een wattenstaafje. Laat het
beschilderde voorwerp ten minste 4
uur drogen. Wanneer je contourverf
gebruikt, moet je de contourverf
laten drogen voordat je gaat schilderen.

Tips:
- Wanneer u porselein kiest, moet u erop letten dat de voorwerpen hittebestendig
zijn en dus in de oven kunnen worden gebakken. Zij mogen niet met plastic bekleed
of gelakt zijn.
- Materialen met absorberende ondergronden zoals terracotta moeten met poriënvuller worden voorbehandeld om een goed resultaat te bereiken.
- Het drink- en eetgebied bijvoorbeeld randen van drinkbekers, snijvlakken van borden niet beschilderen. Gebruik de verf anders alleen voor decoratieve doeleinden.
- Zoals bij handbeschilderd, kostbaar vaatwerk, is het aan te bevelen bijzonder ﬁjne
stukken met de hand te wassen.

Inbranden in
de oven:

het geverfde en reeds
3. Plaats
gedroogde voorwerp in de koude

oven om te bakken. Wanneer de
temperatuur van 160° C is bereikt,
houdt u deze 90 minuten aan. Laat
afkoelen in de gesloten oven. De
beschildering is dan weerbestendig,
waterbestendig en vaatwasmachinebestendig.
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