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Benodigde materialen:
Color Dekor folie in rood, blauw, zwart, goud;
2 porseleinen bekers

Benodigd gereedschap:
schaar, pincet, liniaal,
theedoeken, een kom met water,
oven, cutter
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Kopje “Groot-Brittannië”

Beker „Duitsland“

De gekleurde delen van de sjabloon „Groot-Brittannië“ netjes uitknippen, op 
de Color Dekor folie overbrengen en voorzichtig met een cutter uitsnijden.

„Olympische koorts”
Toon met deze bekers voor welk land je hart klopt!

De bekers zijn snel en gemakkelijk te maken en zijn een ideaal geschenk. Of Duitsland, Oostenrijk, Zwitser-
land, Groot-Brittannië, Nederland of Frankrijk, je vindt beslist je favoriet.

De beker 24 uur laten drogen, daarna op 180 °C 
gedurende 30 minuten in de oven laten uitharden.

De beker 24 uur laten drogen, daarna op 180 °C gedurende 30 
minuten in de oven laten uitharden.

Begin met het rode kruis in het midden. De delen een voor een kort in het waterbad laten weken. 
Zodra de folie gemakkelijk kan worden losgemaakt van het papier, de folie met een pincet uit het 
water halen en op de beker plaatsen. Dep met een theedoek ietwat droog.

Vervolgens de blauwe driehoeken op deze manier aanbrengen 
en tot slot de rode schuine strepen, waarbij het kruis in het 
midden als oriëntatie dient voor de overige elementen.

Voor het hart in zwart/rood/goud de sjabloon netjes uitknippen en op de verschillend gekleurde foliën aanbrengen. Het 
aanbrengen van de folie gaat op dezelfde manier als de “Groot-Brittannië” beker. De folie laten weken, van het papier 
verwijderen, op de beker plaatsen en afdeppen.
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