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Glimmerpaint

Gemakkelijk en snel indrukwekkende highlights maken! Glimmerpaint is
een universele verf met glittereffect, op waterbasis geproduceerd, oplosmiddelvrij en weerbestendig. Men kan het daarom op stof, karton, tempex,
hout, metaal, glas, kunststof, keramiek, steen en vele andere materialen
gebruiken. Als voorbeeld hebben we een schilderschort, een dubbele kaart
en een lichtzak versierd.

1.

Schilderschort

Glimmerpaint kan gemakkelijk op textiel worden gebruikt (katoen en gemengde weefsels, max.
20% synthetisch aandeel). Van tevoren moeten afwerkingen en wasverzachter worden uitgewassen. Na het drogen (ca. 6 uur) de beschilderde gebieden binnenste buiten bij katoen temperatuur
op een zacht oppervlak ca. 3 minuten strijken. Daarna is het textiel wasbaar tot 40 °C. Binnenstebuiten wassen en strijken.

2.

Gewenste motief op de stof optekenen of een sjabloon uitkiezen en op de gewenste plaats plaatsen. De schort op een
onderlegger leggen. Een beetje textielverf op de sjabloneerpenseel aanbrengen en voorzichtig op het sjabloon deppen. Gebruik niet te veel verf! Daarna laten drogen.

3.

Enkele contouren van de gesjabloneerde bloem voorzichtig met glimmerpaint natekenen. Rechtstreeks uit het ﬂesje kunnen ook ﬁjne lijntjes worden getekend. Wie wil, kan met strasssteentjes
of sierstenen nog enkele glimmende accenten zetten.
an dubruik maakt v
eb
g
je
ls
A
:
TIP
en, kussenslo
ss
a
(t
el
ti
x
te
belzijdig
ij het
in elk geval b
je
n
ie
d
)
...
,
n
pen
anbrengen va
a
et
h
en
en
dersjabloner
een dikke on
t
in
a
p
er
m
m
de gli
elften
de beide stofh
en
ss
tu
er
g
g
le
te leggen!

Benodigd gereedschap:
onderlegger,
lijm
© Aduis

Benodigde materialen:
schilderschort van katoen, lichtzak, dubbele kaart, sierstenen
en stickers, textielverf, sjablonen, glimmerpaint in zilver,
violet en rood

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

N° 101.685

Knutselidee

Lichtzakken

Glimmerpaint

com

1.

Lichtzakken zijn er blanco maar ook met voor gestanste
motieven. Wij hebben gebruik gemaakt van een lichtzak
met voor gestanste sterren. Met rode glimmerpaint de
contouren van de sterren natrekken en met sierstenen in
bijpassende kleuren nog kleine accenten aanbrengen. Vervolgens laten drogen tot de verf is niet meer melkachtig is.

1.

Felicitatie- of kerstkaart

Plaats voor de wenskaarten mooie stickers of 3D-motieven op de
kaart en versier deze met glimmerpaint. Wij hebben gebruik gemaakt stickers met een klein lusje en het „koord“ met glimmerpaint in zilver nagebootst.
Door de handige pen kan men ook heel goed met glimmerpaint
schrijven!
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