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Glas Design New Art
HAPPY HALLOWEEN

Benodigd materiaal:
Glas Design New Art in verschillende kleuren
speciale folie
windlicht van glas

Benodigd gereedschap:
motiefsjabloon
tandenstoker
een beetje water
doek

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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Met vriendelijke ondersteuning van C. Kreul!
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Griezelig mooi
Halloween windlichtje
INSTRUCTIES:
Stap 1:
Eerst moet je een geschikt sjabloon vinden, of er zelf een tekenen. De motiefsjabloon onder de gladde speciale folie leggen. Met de contourverf de contourlijnen van
de pompoen op de speciale folie natekenen.

Stap 2:
Ten minste 2 uur laten drogen. Daarna de verf dun opschilderen. Kleurverlopen vol
effect ontstaan, wanneer de nog natte kleuren ineenvloeien (in dit geval oranje en
kersenrood). Als alternatief kunnen de kleuren met een tandenstoker ineenvloeien
en met elkaar worden vermengd. Ten minste 24 laten drogen (afhankelijk van de dikte
van de aangebrachte verﬂaag).

Stap 3:
Motief aan een hoek losmaken en van de folie trekken. Individuele motieven kunnen
ook na het drogen nog met een schaar op maat worden geknipt.

Stap 4:
Daarmede het motief glad is, vrij van luchtbellen en zich buigzaam op de gebogen
ondergrond van het windlichtje aanpast, voorzichtig door een kom met koud water
halen en kort laten afdruipen.

Stap 6:
Inbranden op 160 °C, 45 min. in een niet-voorverwarmde oven. Van tevoren de hittebestendigheid van het beschilderde oppervlak controleren. In de oven laten afkoelen.
Daarna is het voorwerp vaatwasmachinebestendig.
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Stap 5:
De gladde, onderkant op het stof- en vetvrije windlichtje decoreren. Daarbij het
onderwerp vanuit het midden beginnend voorzichtig met een zachte katoenen
doek zorgvuldig aandrukken. Van binnen naar buiten strijken zodat het water en de
luchtbellen kunnen ontsnappen. Als er nog luchtbellen ontstaan, het motief nogmaals
optillen, met wat water bestrijken en weer goed aandrukken. Vervolgens het motief
voorzichtig met een doek afdeppen en over nacht goed laten drogen.
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... en nog enkele andere griezelige vormgevingsvoorstellen voor Halloween ...

Huiveringwekkende
koffiepauze

griezelige
gevangen
ideeën
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griezelig mooie
decoratie
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