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Om mooie herinneringen stijlvol te kunnen bewaren, heeft mevrouw
Frederiks met behulp van servetten een romantisch fotolijstje
gemaakt.
Verwijder de achterkant en het glas van de fotolijst. De afgebeelde lijstjes zijn wit. Schilder de houten fotolijstjes 2x met
witte acrylverf of een lichte pasteltint. Laat de verf tussendoor
goed drogen. Laat het lijstje ten minste 24 uur drogen voordat
het servet wordt aangebracht.

Het servetten motief voorzichtig uitknippen. Bij een wit lijstje
is een wit servet het meest geschikt, dan hoeft het motief
niet precies te worden uitgeknipt. Een servet bestaat uit drie
lagen. Alleen de bovenste bedrukte laag wordt op het lijstje
gelijmd.
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Op de plaats waar het motief wordt aangebracht, een laag

servettenlijm aanbrengen. Het motief voorzichtig plaatsen. Met
een zacht penseel glad strijken - altijd vanuit het midden van het
motief naar buiten strijken! Daarna van nog een laag servettenlijm voorzien om te verzegelen. Opnieuw vanaf het midden naar
buiten werkend! Enkele plaatsen van het motief met glitterpoeder c.q. glitterlijm versieren.

Nadat men alles ten minste 24 uur heeft laten drogen, het lijstje
met glanslak lakken, zo blijven de kleuren ﬂeurig en het lijstje
kan met een vochtige doek worden schoongemaakt.
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