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Kerstbord

Voor koekjes of als zeer speciale kersttafeldecoratie!
Door de eenvoudige toepassing van porseleinverf is
het bord in een mum van tijd klaar.

H

et bord moet stof- en vetvrij zijn. Het beste kun je hem met
een glasreiniger of afwasmiddel reinigen. Schrijf met een porseleinstift „Merry Christmas“ op de rand van het bord. Wie niet
met de vrije hand wil schrijven, kan de woorden met behulp van
graﬁetpapier op het bord overbrengen en dan NAAST het de
graﬁetafdruk de letters natekenen. Zodra de verf droog is, veeg
je de graﬁetlaag weg. Zou je op de graﬁetdeeltjes tekenen/
schrijven, zou de pen verstopt raken.

1.

Met de porseleinenstift in goud de contour van de boom

tekenen. Je kunt jezelf hier weer met graﬁetpapier helpen en
een sjabloon gebruiken. Nadat de gouden contour van de boom
gedroogd is, direct daarnaast met koper de contour versterken.
Verschillende kerstballen c.q. punten in de boom tekenen.

2.
Breng aan de onderste nog lege rand van het bord, 2 golvende

lijnen in verschillende kleuren aan.

4.

3.
Tot slot, gouden sterren tussen de golvende lijnen tekenen. De

verf moet gedurende ten minste 4 uur drogen en kan vervolgens
in de niet voorverwarmde oven 90 minuten bij 160 °C worden
ingebakken. Let op de instructies op het porseleinstiften! De verf
is na het inbranden water- en veegbestendig.
Benodigd gereedschap:
oven

© Aduis

Benodigde materialen:
bord,
porseleinstiften glitter en metallic,
eventueel graﬁetpapier

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

