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Materialen:
 Window Color
 contourverf
 transparante/
mobiel folie

 sjablonen
 magneetverf
 plakband

Color

Met Window Color kunnen heel eenvoudig ramen en gladde oppervlakken worden
gedecoreerd.

Knutselidee
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De gemaakte motieven kunnen ofwel op ramen en andere gladde
oppervlakken worden aangebracht of als mobiel worden vormgegeven.
Window Color kan gemakkelijk van de ramen worden verwijderd,
gewoon even „föhnen“ en verwijderen.
Hier vindt u de basisinstructies voor het knutselen met Window Color.
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De folie:

 Meestal wordt gebruikt gemaakt van de een-

voudige, enigszins ruwe transparante folie.
Deze is zeer geschikt om raamprenten te schilderen. Zodra de ontwerpen volledig gedroogd
zijn, kunnen ze eenvoudig van de folie worden
losgemaakt en op het raam worden aangebracht.

 Echter, indien u de motieven NIET rechtstreeks

op het raam wilt plakken, is de ietwat dikkere
mobielfolie geschikt. Deze folie is helder en stevig en de opgeschilderde motieven kunnen na
het drogen NIET meer van de folie worden verwijderd. Deze worden uitgeknipt en met plakband of magneetverf op de genwenste plaats
bevestigd of met meerdere motieven tot een
mobiel in elkaar gezet.

com

Contour aanbrengen:

 Nu teken je met de contourverf de contouren

van de Window Color sjabloon na. Houdt het
ﬂesje hierbij altijd verticaal en teken/trek de
lijnen met gelijkmatige druk en snelheid na. Hoe
meer druk en hoe langzamer, des te dikker worden de lijnen.
Het beste kun je het ﬂesje ietwat optillen, zodat
deze de folie niet raakt, zo worden de lijnen het
mooist.

 De contourverf is iets dikker dan de „normale“ Window Color verf, die

eerder uitloopt en daarom voor het opvullen van het motief wordt gebruikt.

 De contour moet na het aanbrengen goed drogen (dit duurt ongeveer
30 minuten, afhankelijk van de dikte).

Sjablonen:
 Eerst moet je de sjabloon met plakband onder

de folie plakken, natuurlijk kun je ook vrij uit de
hand tekenen. Vooral met kinderen, is het tekenen/schilderen met sjablonen gemakkelijker.
Mooie sjablonen vindt u onder de categorie
knutselideeën „Sjablonen Window Color“.
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Vlakken inkleuren

 Zodra de contouren droog zijn, kun je de vlak-

ken met de kleuren inkleuren. Let hierbij goed
op, dat de verf werkelijk tot de contour aangebracht wordt (de contour moet samen met de
verf drogen - anders kan het motief niet goed
van de folie worden verwijderd).

 Als alle velden ingekleurd zijn, moet het motief
volledig drogen - bij voorkeur gedurende de
nacht.
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 Transparante folie:

Als de verf volledig droog is, verwijder je het
motief ZORGVULDIG
van de folie en plak je deze gelijk op het gewenste oppervlak.
Mobiel folie:
Indien je echter het motief op een mobielfolie
geschilderd hebt, kun je deze NIET meer verwijderen. Nu kun je het motief uit de folie knippen.
Het leuke aan deze variant is, dat de motieven
langer houdbaar zijn en met plakband en magneetverf steeds weer op een nieuwe plaats
kunnen worden aangebracht.

com

Tips & trucs
 Bellen in de verf: Bij het vullen van de contouren ontstaan soms kleine
belletjes in de verf (deze moeten worden verwijderd, omdat ze anders
zichtbaar zijn na het drogen). De bellen kunnen gewoon met een tandenstoker worden doorboord of beweeg het mondstuk nogmaals over
de zelfde plek.

 Het motief van het raam verwijderen:

Als de motieven een langere tijd op het raam plakken, kunnen ze soms
moeilijk worden verwijderd. Hierbij helpt het, als je de motieven kort
föhnt.

 Glitter opstrooien:

In de nog natte verf kan glitterpoeder of glitter worden gestrooid.

 Magneetverf:

Om de uitgeknipte motieven steeds weer opnieuw op een andere
plaats aan te kunnen brengen, is magneetverf zeer geschikt.
De kleefstof wordt met kleine lijmpunten op het motief
aangebracht. Na het drogen is deze transparant en kan
vergelijkbaar met UHU Pattaﬁx steeds weer worden opgeplakt en volledig (zonder resten) worden verwijderd.

 Opslaan van de verf:

Om uitdrogen van de verf te voorkomen, kan men deze het beste op de
kop en niet te koud bewaren. Als de verf toch de spuitmond verstopt,
kan deze gewoon met een naald worden
doorgeprikt.
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