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Glazen bord in kerstsfeer
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Benodigde materialen:
glazen bord
servetten
porseleinverf in verschillende kleuren
servettenlijm Potch lak en lijm

k
Benodigd gereedschap:
penseel
schaar
onderlegger (bijvoorbeeld kranten)
mengpalet

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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Glazen bord in kerstsfeer
Het glazen bord in kerstsfeer is zeer geschikt voor zelfgemaakte koekjes en
lekkernijen tijdens de kersttijd. Voor thuis of om cadeau te geven.
Bedek de tafel royaal met kranten. Kies
een servet met kerstmotief uit en knip 1/4
van het servet uit. We hebben alleen de
bovenste, bedrukte laag van het servet
nodig. Smeer de onderzijde van het glazen
bord in met servettenlijm. Daarna leg je
het servet met de afbeelding op de lijm.
Breng hierna nog een laag servettenlijm op
het servet aan en laat het volledig drogen.
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Kies kleuren porseleinverf uit die bij het
servet passen en breng hiervan wat op het
mengpalet aan. Daarna breng je zoals
afgebeeld met korte strepen de ver-schillende kleuren verf op het gedroogde servettenmotief. De kleuren mogen elkaar rustig
overlappen, horizontaal en verticaal het gehele bord bedekken. De porseleinverf moet
nu ca. 12 uur drogen. Tot slot, breng je
nog een laag in een lichte kleur aan en laat
het geheel weer drogen. Het bord kan ook
volgens de handleiding in de oven worden
uitgehard. Omdat het bovenste glas-oppervlak onaangetast blijft, kunnen er veilig
levensmiddelen op worden geserveerd (of
het cadeau worden gegeven).

