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Materiaal:
Magic Marble verf
satéstokje
kunststof ei

hoog vat met water
satijnlint/houtwol

Instructies:

Dompel-
marmeren

Basisinstructies
Moeilijkheidsgraad

Benodigde tijd: 

middel

ca. 1 uur

Vult u een container (bakje/kan), waarin het object 
volledig ondergedompeld kan worden met water. 
Let op: de container kan niet volledig meer wor-
den gereinigd. Bescherm daarom je container met 
een plastic zak. 
Schud de verf kort en druppel dan de verf (in de 
buurt van het wateroppervlak) in de container.



2.

3.

4.

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

Nr. 100.414 - Dompel marmeren
Knutselidee

Hoe meer verf u toedient, des te kleurintensiever 
wordt de marmering. Na het uitdruppelen van de 
verf, begint u meteen (met een satéstokje) met 
het trekken van het marmerpatroon. Voor een 
mooi marmerresultaat zou het gebruik van 2 - 3 
verschillende kleuren ideaal zijn.

Steek het kunststof ei op een satéstokje. Dompel 
het ei nu langzaam in het water met de verf om te 
marmeren. Laat het ei er kort in en trek het er snel 
weer uit. Om te voorkomen dat er zich een twee-
de laag verf op het object vormt, blaast u voordat  
u het object eruit trekt op het wateroppervlak. 
Laat het ei drogen. Afhankelijk van het oppervlak 
van het object is de kleur in ongeveer 15 tot 30 
minuten droog. Nadat het object volledig is opge-
droogd is het afneembaar.

Voor de volgende marmering, verwijdert u de 
overtollige verf zorgvuldig met een vel papier 
(rand van het papier) van het oppervlak. Verwij-
dert u de resterende verf, om een gelijkmatige 
verdeling van de nieuwe kleuren te behalen. Bij 
hardnekkig vuil het water verversen.




