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Benodigd materiaal:

reliëf gietpoeder
gietvormen
acrylverf, edelbast
glanslak, schildersdoek(en)

Benodigd gereedschap:

lijmpistool (warm)
roerstokje
penseel
mesje, eventueel schuurpapier

Ondeugende vruchten voor de keuken 

verfhechter voor gietmateriaal
decopatch papier / 
servetten en lijm
magneten
dekomarker
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Ondeugende vruchten voor de keuken 

Tover voor je keuken een paar passende accessoires uit reliëf gietpoeder. Het is ge-
makkelijk en werkt harmonieus, omdat je magneten, afbeeldingen en fl essenaanhangers 
in een uniform motief kunt maken. Super eenvoudig en een eyecatcher in iedere keuken! 

Voorbereiding - de vruchten gieten: 

Eerst moet je de reliëf poedervruchten maken, dit is heel gemakkelijk: 

1. Roer het poeder in een gipsbeker in een verhouding 3 : 1 met water aan. 

2. Daarna vul je de licht dik vloeibare massa in de reliëf gietvormen af en laat ze volledig 
uitharden. 

3. Wanneer de massa hard is, verwijder je ze uit de vormpjes en maakt de randen glad met een 
mesje. Als je wilt, kun je dit ook met een stukje schuurpapier doen. 

4. Nu kun je de vruchten nog met waterverf of acrylverf beschilderen. Grond ze eerst met 
verfhechter voor gietmateriaal, zodat de verf niet wordt opgezogen. Als ze droog zijn, bespuit je 
ze nog met wat glanslak, zodat de kleur er niet meer af gaat.
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De figuurtjes: 

Het ziet er vooral mooi uit wanneer je alle fi guurtjes 
een beetje gelijksoortig maakt, dat wil zeggen, of je 
gebruikt dezelfde kleuren, of je gebruikt in elk fi -
guurtje hetzelfde element.

1. Je hebt schildersdoeken in de maten 20 x 20 cm 
nodig. Het mooiste is 3 stuks. Deze grond je, of be-
plakt ze met mooi servet- of decopatch papier.

2. Na het drogen, breng je de vruchten erop aan - 
bij voorkeur met warme lijm (lijmpistool). Bij de olijf 
kun je met een decomarker nog mooie bladeren en 
stengels erbij schilderen. Zo versier je alle drie de 
schilderen – als hulpmiddel kun je de schilderijen hierboven als voorbeeld nemen.
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Magneten: 

Als je de reliëf gietvormen al beschilderd hebt en ze droog zijn, 
kun je op de achterkant van de vruchten een magneet met een 
druppel warme lijm (lijmpistool) aanbrengen. Na het drogen kun je 
de vruchten aan je koelkast hangen. 

Let op: zorg ervoor dat je de magneten op de juiste manier beves-
tigt - niet dat ze elkaar afstoten. Dit kun je het beste voor het 
aanbrengen uitproberen.

Fles accessoires: 

Kies verschillende mooi gekleurde raffi alinten uit. Deze kun je op 
de achterkant van de vruchten met een druppel warme lijm (lijm-
pistool) bevestigen. Daarna kun je de raffi a met de vruchten om je 
fl es wikkelen en vastmaken.

Je kunt de vruchten ook rechtstreeks op glazen, jam potten, ser-
vetringen en servethouders, koffi efi lterhouder en nog veel meer 
aanbrengen. Je zult merken dat jij en je familie veel plezier zullen 
hebben van jullie nieuwe keukendesign artikelen.

Veel plezier & succes!!!

Ondeugende vruchten voor de keuken 

LET OP:
De gebruikte mal is bij Aduis niet meer in het 

assortiment!




