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Benodigd materiaal:

koudglazuur
aflakverf
luciferdoosjes

Benodigd gereedschap:

knutselhoutjes of penseel
tandenstokers
harsverwijderaar

Verfraaide luciferdoosjes 
met koudglazuur

Voor het bewaren van kleine waardevolle voorwerpen zoals munten, 
geluksbrengers, steentjes en nog veel meer - Verfraai je eigen 
luciferdoosjes met de koudglazuur techniek. Na behandeling met 

koudglazuur  is het luciferdoosje waterbestendig. Je kunt 
verschillende schildertechnieken uitproberen en van elk 

luciferdoosje een uniek exemplaar maken. Laat je creativiteit de 
vrije loop en maak luciferdoosjes met verschillende kleuren, 
patronen en symbolen. Aduis wenst je veel plezier bij het 

verfraaien van je eigen prachtige luciferdoosjes!!

kleine maatbeker
wegwerphandschoenen
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Stap 1:

Roer de koudglazuur verharder en de hars in een 1:1 verhouding 
aan. In het vermengde koudglazuur kun je nog een beetje aflak-
verf aanbrengen - kleur naar smaak, de kleuren kunnen met elkaar 
worden gemengd en kunnen verder met metaalpoeder worden ver-
edeld.

Stap 2:

Breng met een knutselhoutje, penseel of een kleine spatel het 
koudglazuur op het luciferdoosje aan. De laag moet ca. 0,5 - 3 mm 
dik zijn. Zorg ervoor dat je het glazuur op het hele gebied dek-
kend aanbrengt.

Je kunt verschillende kleuren naast elkaar aanbrengen, in elkaar 
laten overlopen of op laten druppelen, op basis van persoonlijke 
voorkeur en smaak. In het knutselidee „koudglazuur basisinstruc-
ties„ kun je de verschillende technieken vinden.

Stap 3:

Zoals je in de linker afbeelding kunt zien, hebben we druppels met 
behulp van een tandenstoker in het koudglazuur laten lopen en 
vervolgens vanuit het midden van de druppel stralen getrokken, zo 
krijg je een ster effect.

Je kunt ook verschillende kleuren van het koudglazuur aanbren-
gen en met een klein knutselhoutje golven door de kleuren trek-
ken - zie de afbeelding helemaal beneden. Als je met je patroon  
tevreden bent, laat je het koudglazuur 24 uur drogen. Na het dro-
gen is het koudglazuur waterbestendig.

Belangrijk: Zorg ervoor dat je voor het knutselen met het 
koudglazuur het werkvlak met krantenpapier afdekt, en met weg- 
werphandschoenen werkt. Je gereedschap zoals beker, penseel, 
enz., reinig je achteraf met een harsverwijderaar.

Verfraaide luciferdoosjes 
met koudglazuur


