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Maritieme decoratie
Zon, strand en zee - wie droomt er niet van? Om het hele jaar ten minste 

een lichtpuntje te hebben, creëren we een magneetwand, een windlichtje en 
een vis in maritieme stijl.

Materiaal magneetwand:
schildersdoek,

acrylverf in wit, lichtblauw, rood, lichtbruin, midden blauw, geel en bruin,
penseel, Borstel, sponspenseel,

fotokarton in wit, transparant papier in wit,
edelsteenlijm, sierstenen,

magneetverf, magneten, dubbelzijdig plakband,
aluminiumdraad in zilver, koperdraad verzilvert,

kralen met een groot gat in zilver, rot, lichtblauw en topaas (zand),
cutter, zijkniptang, liniaal, schaar, potlood,

aluminium folie, drinkglas Ø ca. 6 cm, bordje Ø ca. 15 cm,
koper Ø ca. 10 cm, waterbeker, nietmachine, föhn

Het schildersdoek moet eerst 2x met magneetverf worden gegrond. Daarna met 
witte acrylverf beschilderen. Na elke laag moet het de het doek volledig drogen!

Voor de achtergrond eerst 3 sjablonen maken. Met be-
hulp van een glas, het kopje en het bordje 3 verschillend 
grote cirkels op het fotokarton tekenen en de binnenkant 
van de cirkels met een cutter mes uitsnijden. De kleuren 
wit, blauw, lichtblauw en bruin op de aluminiumfolie 
aanbrengen. Met een plat penseel de verf op het spon-
spenseel aanbrengen en de cirkels in verschillende tinten blauw opbetten. Begin 
met de grootste cirkels en vervolgens steeds kleiner wordende. De opgebette 
cirkels tussendoor met een föhn drogen, zodat bij het overlappen niets uit smeert. 
De cirkels in rijen aanbrengen en elkaar laten overlappen. Na ongeveer 3/4 van het 
schildersdoek blauw te hebben gebet, de resterende randen in bruine tinten betten. 

Ten slotte de sjabloon met de kleinste cirkel op de rand van de bruine cirkels aanbrengen. Wie het mooi vindt 
dat het glinstert, kan aan de oevers bruine glitters, decoratiezand, deco-ice of glazen balletjes strooien.
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Ca. 1,90 m met de zijkniptang van de aluminiumdraad afk nippen, aan het uiteinde 
een kraal opdraaien en met behulp van een drinkglas in een halve cirkel buigen. Ver-
volgens hetzelfde in de tegenovergestelde richting buigen, zo verder gaan, steeds 
weer afwisselen. Verschillende kralen oprijgen, de afgewerkte draad zo neerleggen, 
dat het einde aan de linker rand is. Met de nietmachine de gegolfde draad aan de 
achterkant van het schildersdoek bevestigen. Het 2e uiteinde ook weer met een 
kraal indraaien. Om de kralen tussen de nietjes te fi xeren, met dun zilverdraad door-
rijgen of omwikkelen. Er kunnen zo nog meer kralen worden opgeregen. 

Voor elke hechtmagneet steeds een ring en huis sjabloon maken. De ring moet 
ongeveer een diameter van 6 cm hebben, waarbij de rand ongeveer 1,5 cm breed 
is. Het kleedkamerhuisje is ongeveer 3,5 cm breed en inclusief dak 11 cm hoog. De 
ring 6x en het huisje 3x optekenen. De sjablonen met rode, gele, blauwe en bruine 
verf inkleuren. Na het drogen met een cutter uitsnijden. Als deurknop een siersteen 
opplakken. Voor de vismagneet de sjabloon met transparant papier overtrekken 
en in spiegelbeeld op het witte fotokarton leggen. De contouren met een potlood 
natekenen, inkleuren en uitknippen. Op de achterkant steeds een magneet met 
dubbelzijdig plakband bevestigen.

Materiaal windlicht:
windlichtje, kaars,

bijpassende tempex ring,
acrylverf in wit en rood,

penseel, spelden, schaar, potlood,
aluminiumdraad in zilver, zijkniptang,

kralen in zilver, rood, lichtblauw en topaas,
koord in crème, decoratie zand

Verf de tempex ring met witte acrylverf. Als hij te gelijkmatig is, kun je hem van te voren dun met structuur-
pasta verven. Met een potlood 8 afscheidingen aftekenen en elk tweede veld met rood inkleuren. Uit 3 alumi-
niumdraden (2x20 cm, 1x30 cm) een hanger buigen, kralen oprijgen en de uiteinden indraaien. De uiteinden 
van een ca. 62 cm lang stuk koord (voor een ring met een Ø van 17 cm) met 2 knopen samenknopen. Het 
koord met spelden op 4 plaatsen, steeds in het midden van het witte vlak, op de tempex ring bevestigen. Het 
windlichtje in de ring plaatsen, decoratiezand of iets dergelijks in het glas verdelen en de kaars erin zetten. 
De draadhangers aan de rand van het glas hangen.
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Materiaal vis:
tempex bal,

styrodur, cuttermes,
acrylverf in wit, lichtblauw, rood, lichtbruin, middelblauw, geel en zilver,

rondhoutje met een diameter van 8 mm,
penseel, schuurpapier, tempexsnijder,
transparant papier in wit, mengpalet,

zaag, potlood, puntenslijper

Knip de sjabloon uit, contouren op het tempex optekenen en met de cutter royaal uitsnijden (ideaal is een 
tempexsnijder!). Het oog, de schubben en de vinnen ook markeren en met behulp van schuurpapier de 
contouren eruit schuren. Het 3D-eff ect door het versieren van het oppervlak versterken, daarvoor de vis met 
witte verf gronden, en na het drogen de vis met rood, oranje, lichtblauw, donkerblauw en wit beschilderen. 
Het oog wit laten, enkel de contour met zilver natekenen.
De tempex bal in het midden doorsnijden en lichtbruin verven. Er kan ook van tevoren met structuurpasta 
een zandachtig oppervlak worden geschept. Het rondhoutje tot ca. 22 cm inkorten en met witte verf beschil-
deren. Met een puntenslijper de uiteinden tot een punt slijpen.
De staaf in het midden van de halve bal draaiend insteken (voorzichtig!). Doe hetzelfde bij de vis.
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