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Materiaal: Gereedschap:
Foto Transfer Potch
schildersdoek
spons
verf voor decoratie

penseel
water
fotokopie uit laserprinter
liniaal, föhn

Foto-Transfer
Potch

Basisinstructies

Kies een ondergrond uit, voor je favoriete foto, bijvoorbeeld een 
schildersdoek, een bord, metaal, glas, folie, een steen of stof. Voor 
het beste resultaat, kun je het beste een lichte achtergrond uitkie-
zen, zorg ervoor dat het droog en schoon is.

De foto met een laserprinter in 
spiegel-beeld uitprinten, de omtrek 
op de achtergrond schetsen ( pot-
lood of subliemstift). Je kunt het 
schildersdoek van tevoren in een 
gewenste kleur gronden - voordat 
je verder werkt moet hij echter 
volledig drogen!
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Tips:
Nu moet je snel werken: met een 
synthetisch penseel op het schilders-
doek en op de afbeelding de Foto 
Transfer Potch aanbrengen 
– er mag niets aandrogen!!!!!

Meteen de ingesmeerde afbeelding 
naar beneden op de voorgetekende 
plek plaatsen. Met een liniaal gelijk-
matig glad aandrukken. Verwijder 
de lijmresten buiten de afbeelding 
meteen met een doek. Je kunt de 
afbeelding 10 minuten met een föhn 
op de hoogste stand drogen of je 
laat het 24 uur bij kamertemperatuur 
staan.

De papieren laag vochtig maken en 
even wachten tot het papier week 
is geworden. Met de vingers of een 
spons wegwrijven. Wat overblijft, is 
de in Foto transfer Potch ingebedde, 
waterbestendige inkt.

Fijne witte papierresten verdwijnen bij het overschilderen van de afbeel-
ding met acrylverf.

Versier het schildersdoek c.q. je geschenk nog naar believen.

De ondergrond moet helder, schoon en droog zijn.

Voor de foto afdruk standaard kopieerpapier (geen fotopapier!) gebrui-
ken!

Fotoafdrukken uit inkjet printers zijn niet geschikt omdat ze niet water-
bestendig zijn.

Gebruik de kopie van de foto‘s en geschriften in spiegelbeeld, zodat de 
kant-en-klare afbeelding het originele ontwerp weergeeft. 

Bij het vormgeven van het schildersdoek een boek of iets dergelijks als 
stabilisatie gebruiken.

Bij watergevoelige ondergronden (bijv. karton) ook het hele oppervlak 
rondom de foto met de waterdichte Potch insmeren. Daardoor wordt 
het oppervlak beschermd, wanneer de afbeelding later bij het losweken 
wordt bevochtigd.

De Foto Transfer Potch is geschikt voor decoratieve doeleinden op appre-
tuurvrij textiel –  ALLEEN HANDWAS!

De Foto Transfer Potch op de afbeelding en op de ondergrond niet laten 
drogen maar nat op nat samenvoegen - SNEL werken!

Verwijder de lijmresten rond de afbeelding meteen met een doek.
Bij ontwerpen op glas en porselein kunnen lijmresten na het föhnen in 
afgekoelde toestand met glasreiniger worden verwijderd.

Na het föhnen de ondergrond volledig laten afkoelen, voordat je de pa-
pierlaag om los te weken vochtig maakt.

Worden de ontworpen afbeeldingen tot slot met acrylverf dun en ge-
lijkmatig gelakt, ver-dwijnen de fi jne witte papiervezels en de kleuren 
worden nog levendiger en ook waterbestendig.

Gereedschap met schoon water reinigen.
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