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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
- fruitkistje
- acrylverf wit
- foto transfer potch
- foto transfer potch lak

Benodigd gereedschap:
- schaar, PVC folie
- liniaal, schuurpapier
- penseel
- vochtige doek en spons

Shabby Chic kistje

Klanten upload van mev rouw Leisch

Dank u wel!
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- Grond eerst het fruitkistje met witte acrylverf.

- Voor een optimale dekking zijn 3 lagen nodig.

- Laat alles goed drogen.

- Print nu de gewenste sjabloon met een laser printer op kopieer-

papier en knip deze uit.

- Geweldig zijn natuurlijk vooral zelf ontworpen sjablonen.

LET OP: De tekst moet in spiegelbeeld 
zijn!

Met behulp van acrylverf en  
foto transfer potch kunnen fru itkistjes 

gemakkelijk worden geupclycled.
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- Smeer de zijwand ook in met foto transfer potch, plaats de sjabloon 

er meteen op en druk deze met een liniaal gelijkmatig glad op.

- Verwijder lijmresten onmiddellijk met een vochtige doek.

- Werk snel door, zodat niets droogt.

- Plaats de sjabloon op een transparante folie en smeer deze met een brede kwast gelijkmatig in met 

foto transfer potch.

- Laat het geheel 24 uur bij kamertemperatuur drogen.

- Week daarna met een vochtige spons, de papierlaag los en 

wrijf deze weg.

- Met fijn schuurpapier kun je eventueel nog voorzichtig nawerken.

- Laat weer alles goed drogen.

- Voorzie het kistje tot slot nog van een laag foto transfer potch lak 

zodat het kistje weerbestendig is en ook geschikt is voor de tuin.

K laar is je trendy 
Shabby Chic kistje.
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