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Retro glazen met Color Decor
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Danke u wel!
Benodigd gereedschap:
knutselmes, liniaal,
kom, keukenrol,
oven
© Aduis

Benodigde materialen:
Color Decor folie, diverse glazen (voor ringglazen:
diameter max. 6 cm, rechte vorm, niet gebogen of
kegel)

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Weg met saaie glazen, die je niet van elkaar kunt
onderscheiden! Met Color Decor folie tover je
in een mum van tijd glazen in retro stijl.
Elk glas wordt een uniek stuk en is onverwisselbaar!
- Neem voor de ring variant rechte glazen met een glad
oppervlak, die een maximale diameter van 6 cm hebben
(anders is de folie niet lang genoeg en moet je met meerdere stukken gaan werken).
- Indien je besluit om chique langwerpige stroken te nemen, kun je ook conische of gewelfde glazen versieren.
- Maak de glazen eerst schoon met een vochtige doek, zodat de glazen stof- en vetvrij zijn en laat ze goed drogen.

- Snijd de Color Decor folie met een liniaal en
knutselmes in stroken met een verschillende
breedte.
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- Plaats de stroken in water, zodat de drager van de folie losweekt. Dit kun je het
beste één voor één doen, zodat de stroken niet aan elkaar blijven kleven.
- Plaats ze vervolgens voorzichtig op het glas. Hierbij
kun je het beste je vinger steeds weer nat maken. Dit
omdat de folie gemakkelijk scheurt wanneer deze te
droog is.
- Wanneer de folie op de juiste plaats ligt, druk je de
folie met de vinger aan, knip eventuele overlappingen
weg en neem met een stuk keukenpapier het vocht op.
- Laat vervolgens 24 uur drogen.
- Brand nu de Color Decor folie op 180 °C in, zodat de glazen bestand zijn tegen
afwasmiddelen en met de hand kunnen worden gewassen.

Klaar zijn je nieuwe retro-glazen!
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