Moeilijkheidsgraad: makkelijk Benodigde tijd: ca. 1 uur
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H outen doo
Material:

 houten doosjes, drie verschillende grootten  servet met verschillende motieven
 acrylverf, ivoor
 satijnlint 3mm oudroze
 servetlijm

Werkwijze:

de 3 doosjes met ivoorkleurige ac1. Grond
rylverf. Voor een bijzonder mooi resultaat,
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breng je 2 lagen aan.
Knip intussen de motieven uit het servet.
Gebruik alleen de bovenste laag van het
servet!
Je kunt de motieven scheuren of uitknippen. Wij hebben een servet met een lichte
achtergrond gebruikt, zodat je de omtrek
van de motieven niet precies uit hoeft te
knippen.
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na over waar je de motieven wilt hebben - let op de verschillende
2. Denk
hoogtes van de afzonderlijke doosjes. Smalle motieven zijn handig voor
het kleinste doosje.

Breng wat servetlijm aan op de plaats waar je het motief wilt opplakken
en leg het motief er voorzichtig op. Strijk het glad met een zacht penseel. Breng de rest van de motieven op dezelfde manier aan, gelijkmatig
verdeeld, en breng tot slot nog een laagje lijm op alle motieven aan.
Strijk niet te vaak over het motief, anders kan het scheuren! Laat even
drogen. Als u een glanzend oppervlak wilt, bestrijk dan het hele oppervlak met servetlijm.

slot versierden we de bovenrand van de deksels met een satijnlint
3. Tot
van 3 mm. Neem een stuk van het satijnen lint en knip het op de juiste

maat. Begin met het aanbrengen van een dun laagje (siersteen)lijm op de
deksel. Werk in kleine stapjes (ongeveer 1/4 van het doosje) om te voorkomen dat de lijm te snel uitdroogt.

Tip:

Passend bij de gelegenheid kan de taart nog versierd worden met veel verschillende voorwerpen:
strassstenen, sierstenen, parelmaker, pluster pen, glitter....Heel veel plezier!
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