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Benodigde materialen:
espresso kopjes set,
porseleinverf in roze, rood, licht blauw en wit
sjabloneerpenseel,
metallic porseleinstift zilver

Benodigd gereedschap:
penseel,
onderlegger,
mengpalet
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Of het nu als een geschenk is of voor jezelf, 
deze trendy espresso kopjes zijn uniek en 

bovendien smaakt de koffi e nog beter!
Eerst moet je de kopjes in de hoofdkleur rood betten. 
Zodat er niets uitloopt, kun je het beste wachten, 
totdat de verf droog is. Vervolgens met roze porse-
leinverf de grepen deppen. Tijdens het wachten, kun 
je de onderzetters ook roze betten. Vervolgens volle-
dig laten drogen.

Met een fi jn harig penseel nu volgens de instructies de 
verschillende ornamenten op de gedroogde bekers en de 
onderzetters schilderen. Weer laten drogen. Nu kun 
je nog met een metallic porseleinstift accenten zetten. 
Of je tekent er een compleet ornament mee op, of je 
trekt een paar contouren na.

Als alles droog is moet je de kopjes met de porselein-
verf volgens de instructies in de oven inbranden. 

Voor de juiste verpakking neem je een kartonnen doos 
en schildert deze in dezelfde hoofdkleuren. Versier 
de doos met dezelfde ornamenten en schrijf er even-
tueel een begroeting op. 
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