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

Benodigde materialen:
- houten button 40 mm
- acrylverf geel, blanke lak
- transparant papier
- permanent marker zwart

Benodigd gereedschap:
- penseel
- potlood
- lijmpistool

Houten button smiley

Klanten upload van mevrouw Leisch
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- Breng eerst een grondlaag aan met gele acrylverf.
- Voor een optimale dekking heb je ca. 3 lagen nodig.
- Als onderlegger kun je het beste een plastic zak gebruiken, om-
dat krantenpapier vaak aan de verf blijft plakken.
- Laat alles volledig drogen.

- Print nu de sjabloon (al in spiegelbeeld) uit en trek deze met 
behulp van een zacht potlood op het transparante papier over.

- Draai het transparante papier om, leg het op de houten button 
en teken de sjabloon met een hard potlood na.

Benodigde materialen:
- houten button 40 mm
- acrylverf geel, blanke lak
- transparant papier
- permanent marker zwart

Benodigd gereedschap:
- penseel
- potlood
- lijmpistool

Houten button smiley

Brutale grappige smileys gaan 
nooit uit de mode, vooral niet als 
je ze zelf maakt ...
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- Verzegel je button met een blanke lak.

Draai tot slot de button om en plak met het lijmpistool de  
brochenaald op.

- Schilder een grappig smiley gezichtje met een zwarte perma-
nent marker op de button en laat alles goed drogen.
- Gebruik een sjabloon of teken zelf een smiley gezicht.
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Houten button smiley

sjablonen


