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Knutselidee

schilderkarton
décopatch papier rood
piepschuim hart

acrylverf rood
pluster pen rood
sierstenen

décopatch lijm
papieren ophanghaakjes

hart - schilderij
Betoverend  

Smeer tweederde van het karton in met een laag 
décopatch lijm. Leg vervolgens het gekleurde 
décopatch-papier erop en breng een tweede 
laag lijm aan. Laat alles goed drogen. Knip het 
papier indien nodig op maat.

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:gemiddeld ca. 1,5 uur

Materiaal:

Werkwijze:

Nr.100.733 - hart - schilderij



2. 5.

3. 6.

4.

Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Knutselidee

Snijd het piepschuim hart in 2 helften met 
een tempexsnijder. Schilder het hart met rode 
acrylverf. Leg het daarna opzij en laat het 
drogen.

Breng lijm aan op de achterkant van het hart. 
Plaats het hart op het décopatch-papier, bij 
voorkeur een beetje scheef.

Voor een bijzonder „bling bling eff ect“ kun je 
nu parelmoeren kralen langs de rand van de 
rechterkant van het hart plakken. Dit zal je 
schilderij dat extra speciale tintje geven. Laat 
daarna alles goed drogen.

De overgang van het décopatch-papier naar 
het witte karton kan wat harmonieuzer wor-
den gemaakt met een brede rode streep. Om 
een mooie lijn te krijgen, plak je een strook 
afplaktape en verwijderd deze onmiddellijk 
na het schilderen. Als je wilt, kun je nog een 
rode streep aanbrengen met de Pluster Pen 
- zie foto.

Als alles droog is, draai je het schilderij om en 
plak je een papieren hanger in het midden van 
het schilderij. Belangrijk: Het moet in het mid-
den van het schilderij worden aangebracht, 
anders hangt het schilderij scheef.

Plak in het midden van de rode geverfde 
streep, met siersteenlijm, een verticale lijn van 
halve parelkraaltjes. Plak in het midden van de 
witte streep - opnieuw verticaal - afwisselend 
witte en rode siersteenruitjes.
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