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Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Materiaal:
marmerverf
kopjes/bekers
onderlegger
porselein potch

wegwerphandschoenen
houten roerstaafjes
plakband
penseel, bakje

Werkwijze:

marmerenKopjes 
Moeilijkheidsgraad:Benodigde tijd: gemakkelijkca. 15 min.

KNUTSELIDEE
Nr. 104.592 - Kopjes marmeren

Voor het marmeren kun je het beste een met 
water gevulde emmer gebruiken, waarin je de 
kopjes/bekers volledig onder kunt dompelen.

LET OP: het bakje 
kan niet volledig worden 

gereinigd.

Bedek je werkgebied met een onder-
legger en trek bij het onderdompelen 
wegwerphandschoenen aan.

Plak nu met plakband de gewenste let-
ter, een woord of patroon op de beker/
het kopje.
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Nu kun je met het marmeren beginnen: 
Schud voordat je de druppels in het water laat val-
len krachtig de marmerverf en druppel ze afwisse-
lend in de emmer.

Vervolgens teken je met een houten stokje een 
patroon in de verf.

Neem het kopje bij het handvat, dompel het lang-
zaam in de verf en trek het er snel weer uit.

Voordat je een nieuw kopje kunt marmeren, 
verwijder je de verfresten met een stuk 
karton uit het water.

Plaats nu het kopje/de beker ondersteboven op een 
onderlegger en laat hem ongeveer 4 uur drogen.

Verwijder vervolgens 
voorzichtig de letter/het 
woord/het patroon.

Zodat de beker/het kopje ook vaatwas-
machinebestendig is, breng je de porse-
lein potch gelijkmatig op de gedroogde 
marmerverf aan.

Wanneer de beker/het kopje volledig opgedroogd is (voor het inbranden 
MOET de beker/het kopje volledig droog zijn, anders wordt hij een beetje 
geel), plaats je hem op 160 °C in een niet-voorverwarmde oven. Neem hem 
na 90 minuten uit de oven en laat hem afkoelen.

Nu is de beker weer-, water- en 
vaatwasmachinebestendig.

LET OP: De marmerverf 
mag niet de directe 
drinkrand bereiken.

BELANGRIJK:
Zorg ervoor dat je alle verfresten ver-
wijdert - dit is de enige manier om een 

gelijkmatige verdeling van de nieuwe verf 
te bereiken. Dit werkt het beste als de 

verfrestanten ca. 1-2 minuten 
ingedroogd zijn.

Je kunt de hele 
knutselinstructie ook 

op YouTube vinden.KNUTSELIDEE
Nr. 104.592 - Kopjes marmeren


