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Individuele interieur vormgeving is op dit 
moment een sterke trend. Verleen je muren, 
stoffen, kommodes, potten, vazen, schilde-
rijen en nog veel meer een trendy uiterlijk 
met sjabloneren. Met de vele verschillende 
kleuren en patronen is een uitgebreide vorm-
geving mogelijk. 

Hier is hoe het werkt:

Stap 1:
Leg de sjabloon op de gewenste ondergrond. Als je 
sjabloon zelfklevend is, hoef je alleen op de achter-
zijde de folie af te trekken. Zo niet, dan kun je de 
sjabloon met afdektape op je ondergrond bevestigen. 
Met een kunstenaars paletmes neemt je de verf uit het potje, en 
brengt deze voorzichtig aan. Bij de 3 D sjablonen moet je het op 
deze manier doen, bij de platte sjablonen kunt je de verf ook met een 
penseel of met een spons opnemen en de sjabloon opdeppen of schil-
deren. Er zijn enkele soorten sjabloneerverf, die erg dik zijn. Met de 
deptechniek kun je echter ook met acrylverf heel goed sjabloneren.

Stap 2:
Wanneer je de sjabloon ingekleurd hebt, kun je hem er voorzichtig 
aftrekken. Wil je de sjabloon een tweede keer gebruiken, moet je 
eerst de onderkant bekijken, om te zien of de onderkant niet met verf 
bevuild is. Is dit niet het geval, dan kun je hem meteen een tweede 
keer gebruiken. Als het sjabloon met verf besmeurd is, moet je hem 
eerst met sjablonenreiniger schoonmaken, voordat je hem een tweede 
keer gebruikt, omdat je anders vlekken op je volgende voorwerp of 
afbeelding krijgt.
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Stap 3:
Na het verwijderen van de sjabloon, laat je de sjabloonverf voor 
ca. 12 uur drogen. De sjabloon reinig je met behulp van lauwwarm 
water.

Belangrijke dingen over de verf:
• Voor gebruik goed roeren.

• De verf is acrylverf op waterbasis, ze zijn crèmeachtig, dekkend, 
lichtecht, met water verdunbaar en sneldrogend.

• Geschikt voor ondergronden zoals hout, papier, karton, tempex, 
steen, terracotta, stof, tapijten, kokosmatten en muren.

• Verf wordt door een sjabloneerkwast, spatel, roller of spons op-
gebracht.

• Speciaal geschikt voor glad bepleisterde wanden 
en behang zonder structuur of klein korrelig plei-
sterwerk.

• Op appretuurvrije en synthetische stoffen ge-
bruikt, de verf na het drogen fi xeren door bin-
nenste buiten op katoentemperatuur te strijken.

• Stoffen zijn na de behandeling wasbaar, bij 30 °C 
en door wassen met de hand.
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