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met de populaire Servettentechniek
Benodigd gereedschap:
schaar
penseel

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Benodigd materiaal:
Hobby Line matte verf in wit, goud, rood en groen
houten doosje, servetten met kerstmotief
servettenlijm, Pluster & Liner Glitter Pen
structuursneeuw en decoratie sneeuw glittereffect

Mit freundlicher Unterstützung von C. Kreul!

Feestelijk decoratie
gemakkelijk te maken
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Tover met een paar eenvoudige stappen een decoratieve
Kerstdoos of een mooie cadeauverpakking!

STAP 1
Bij aanvang wordt de Hobby Line matte verf goed geroerd. Nu verft men hier de deksel van de
doos mee. De rest van de doos met de andere kleuren (goud, rood, wit en groen) naar believen
verven.
STAP 2
Na het drogen kan men nu met de servettentechniek beginnen. Eerst knip je het servettenmotief uit en neem het bovenste, bedrukte laagje van het servet, plaatst het op de juiste plaats.
Men maakt gebruik van een penseel en brengt hiermee de Hobby Line Art Potch lak en lijm voorzichtig op het servet aan. Luchtbellen en vouwen voorzichtig met het penseel van binnen naar
buiten strijken.
STAP 3
Met de Hobby Line matte verf goudkleur omlijn je het servettenmotief
op deksel met een dunne contour voor een nog mooier effect.
STAP 4
Nu moet je alles goed laten drogen. Daarna heb je weer een penseel nodig en wat decoratie
structuursneeuw. Gewoon met het penseel op de gewenste plaats opdeppen en je geeft het
doosje een winters tintje.

Na het drogen bestrijkt men de structuursneeuw met de verf en gebruik vervolgens nog decoratie sneeuw mica-effect. Vervolgens neem je de Pluster & Liner Glitter Pen, breng de verf direct
uit het ﬂesje op het servettenmotief aan en versier de deksel van de doos bijvoorbeeld met
muzieknoten.
Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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STAP 5

