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Benodigd materiaal:
passe-partoutkaarten,
papier in de gewenste kleur, 
marmerverf, behanglijm,
decoratief materiaal (linten, sierstenen)

Benodigd gereedschap:
marmerbad wit,
water,
satéprikker,
handschoenen, lijm
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Papier marmeren
Naast eieren en ballen kun je met marmerverf ook betoverende 

effecten op papier en karton bereiken. 

Bij het marmeren wordt een verfl aag op water aangebracht en door het onderdompelen van 
voorwerpen kunnen unieke patronen en effecten worden verkregen. Meestal worden eieren en 
ballen gemaakt van kunststof met deze techniek versierd. Het werkt echter ook met papier, 
karton en houten frames. 

Ideaal voor het marmeren van papier is een marmer-
bad. Je hebt een groot oppervlak en weinig diepte 
nodig. Vul het bad voor de helft met water. Daarna 
breng je behangplaksel in het water. Zonder het be-
hangplaksel zou de verf niet op het papier kleven. Je 
hebt per liter water 1 eetlepel behangplaksel nodig.

Druppel de marmerverf op het wateroppervlak. Bij 
het marmeren is het zinvol om handschoenen en een 
verfjas te dragen. Je kunt meerdere kleuren mengen 
en met een tandenstoker of satéprikker een patroon 
in de verf te tekenen.
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Papier marmeren
Neem een stuk papier in de gewenste kleur en leg het 
op het wateroppervlak, verwijder het weer en nog een 
keer marmeren of laten drogen.

Snijdt het gemarmerde blad op de grootte van de 
passe-partoutkaart en lijm het op. Indien gewenst, kun 
je je kaart nog met sierstenen en linten versieren.
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